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التوجيات واألىداف العامو :

االتحاد العربى لمشباب والبيئو ىو ىيئو عربيو تطوعيو غير حكوميو وغير ربحيو ضمف االتحادات

الشبابيو العربيو التابعو لمجمس وزراء الشباب والرياضو العرب بجامعة الدوؿ العربيو ويعمؿ مف أجؿ
مشاركة الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى مجاؿ حماية وتطوير وتنمية البيئو العربيو .

ييدؼ االتحاد العربى لمشباب والبيئو بشكؿ عاـ أف يكوف ىيئو فاعمو فى المساىمو فى حماية البيئو
بالتركيز عمى رفع الوعى البيئى والتدريب والتربيو وتنفيذ المشروعات التطوعيو لحماية البيئو  .كما

ييدؼ األتحاد أف يكوف ىيئو داعمو ومعاونو لحماية الشباب العربى مف خالؿ الشغؿ الجاد ألوقات

الفراغ  ،وتحقيؽ االنتماء الوطنى ألجياؿ الشباب الصاعده وبناء االنتماء العربى ألمتو العربيو

ولوطنو العربى  ،وكذا تفعيؿ األنتماء ألمتو األسالميو ولدينو الحنيؼ الذى ىو آخر األدياف السماويو

وأعظميا مع ربطو باألسره األنسانيو كميا والبشريو كافو وأف يكوف منتميا ليذا العالـ الذى نعيش بينو
 ،ولذلؾ العصر الذى نحياه بكؿ مافتح اهلل عمى البشريو مف عمـ وتكنولوجيا وأدوات اتصاؿ ووسائؿ

تواصؿ .

وتتمخص أىداؼ االتحاد العربى لمشباب والبيئو فيما يمى :
.1

تعميؽ قيـ الوالء واالنتماء لدى الشباب العربى

.3

إقامو منظمات شبابيو بيئيو فى االقطار العربيو

.5

تعميؽ قيـ المشاركو بيف الشباب العربى

.7

توثيؽ العالقات فى مجاؿ األنشطو الشبابيو البيئيو بيف الشباب العربى

.2
.4
.6

حشد الطاقات الخالقو لمشباب العربى ودعميا واستثمارىا
نشر مفيوـ العمؿ التطوعى بيف الشباب العربى
نشر المفاىيـ البيئيو بيف الشباب العربى

.8

التنسيؽ مع شباب العالـ فى مجاؿ األنشطو الشبابيو البيئيو

.10

وضع واقامو االنشطو والبرامج التى تحقؽ رسالة االتحاد

.9
.11

تنفيذ الدراسات والدورات التدريبيو فى مجاؿ األنشطو الشبابيو والبيئيو

تقديـ الدعـ والمساعده فت مجاالت
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 تبادؿ الخبرات والتقنيو بيف اعضاء االتحاد والييئات االخرى فى االنشطو الشبابيو
والبيئيو

 تنفيذ المشروعات الشبابيو والبيئيو التى تتناسب مع احتياجات الشباب
 إجراء األبحاث والدراسات الشبابيو والبيئيو
.12
.13

المشاركو فى الندوات والمؤتمرات العربيو والدوليو

التنسيؽ مع المنظمات الحكوميو العربيو واألجيزه والو ازرات المعنيو باالنشطو الشبابيو

البيئيو

.14

فتح قنوات اتصاؿ مع المنظمات الدوليو واالقميميو ذات الصمو

.16

نشر اىداؼ واختصاصات مجمس وزراء الشباب العرب وأنشطتو البيئيو

.18

المساىمو فى تطوير النظـ والتشريعات فى مجاؿ الشباب والبيئو

.15
.17
.19

نشر أىداؼ ميثاؽ جامعة الدوؿ العربيو

توفير فرص عمؿ لمشباب فى مجاالت األنشطو الشبابيو البيئيو

دعـ ورعاية األنشطو الشبابيو البيئيو العربيو
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مراحل بناء اإلستراتيجية
المرحمو األولى  :مرحمة بناء اإلطار العام لمخطة االستراتيجيو
تتضمف المرحمو األولى ثالث خطوات أساسيو وىى:


تحديد األتجاىات العامو لالستراتيجيو



تحديد مدخالت استراتيجيو مشاركو الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى



تحديد عناصر االستراتيجيو

مجاؿ حمايو وتطوير وتنمية البيئو العربيو الفتره مف 2023 – 2013

 - 1الخطوة األولى  :تحديد األتجاىات العامو لالستراتيجيو
تـ بناء اإلطار العاـ لالستراتيجيو فى ضوء مراجعو واالقتداء باالتجاىات والتوجيات الصادره عف :
 ق اررات قمة مموؾ ورؤساء الدوؿ العربيو فيما يختص بالشباب والبيئو -ق اررات مجمس وزراء الدوؿ العربيو لمبيئو

 ق اررات مجمس وزراء الدوؿ العربيو لمشباب -توجيات وتوصيات الجيات والمنظمات الداعمو والمانحو األساسيو مثؿ الصندوؽ العربى

لإلنماء  -المنظمو االسالميو لمتربيو والثقافو والعموـ – منظمة المؤتمر االسالمى – البنؾ
االسالمى لمتنمية باالضافو إلى منظمات االمـ المتحده المختمفو  ..وغيرىا

 -ق اررات وتوصيات قمة االرض

 إعالف يوـ البيئو العالمى ويوـ البيئو العربى -أىـ القضايا البيئيو والشبابيو المطروحو عمى الساحو العربيو والدوليو
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 - 2الخطوة الثانيو  :تحديد مدخالت استراتيجيو مشاركو الشباب فى األنشطو الشبابيو
والتطوعيو

تتمثؿ مدخالت استراتيجية مشاركة الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى ثالث عناصر رئيسيو

كألتالى :

أ – مخرجات األنشطة والفاعميات التى قاـ االتحاد العربى لمشباب والبيئو بتنفيذىا منذ إنشائو والتى
تتكوف مف :

نتائج تقييـ األنشطو المنفذه مف خالؿ :

 -نتائج تقييـ المردود اإلجابى والسمبى لألنشطو التى نفذىا االتحاد

 البرامج واألنشطو التى تعزر تنفيذىا واألسباب التى أدت إلى تعزر تنفيذىا البرامج واألنشطو التى تحتاج إلى استمرار تنفيذىاب -المؤثرات الخارجيو وتتكوف مف
 مواجية تحديات القرف الحادى والعشريف فى كافة المجاالت التى تؤثر عمى الشباب والبيئوالعربيو

 -ثورات الربيع العربى وتأثيرىا عمى الشباب والبيئو

 مواجية القضايا والمستجدات العالميو الحاليو والمستقبميو التى تؤثر عمى البيئو مثؿ التغيرالمناخى وغيرىا

 محدوديو التمويؿ المتاح لالتحادج -المؤثرات الداخميو والتى تتمثؿ فى القدرات المؤسسيو والتنظيميو لالتحاد
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 - 3الخطوة الثالثو  :تحديد عناصر االستراتيجيو
تنحصر عناصر االستراتيجيو فى المجاالت الرئيسيو التاليو


تنمية محاور الخطو



تنمية القيادات



خدمو وتنمية المجتمعات العربيو



تنمية وتطوير التعاوف مع المنظمات والييئات ذات الصمو



تحديث وتنظيـ وادارة العمؿ الشبابى التطوعى



تنمية الموارد الخارجيو والذاتيو



تنمية العالقات العامو واإلعالـ



تنمية العالقات االقميميو والدوليو



تنمية العضويو

المرحمو الثانيو  :وضع االىداف العامو واإلجرائيو والتنفيذيو
وتتضمف المرحمو الثانيو الخطوات التاليو :


صياغة األىداؼ العامو لكؿ عنصر مف عناصر األستراتيجيو



تحديد األىداؼ اإلجرائيو لألىداؼ العامو



وضع الخطوات التنفيذيو لكؿ ىدؼ إجرائى فى األستراتيجيو



وضع الخطو التنفيذيو والبرنامج الزمنى

المرحمو الثالثو  :المتابعو والتقييم والتوثيق

وضع نظاـ متابعة بحيث يتـ استخداـ البيانات والمعمومات المتوصؿ الييا مف خالؿ النظاـ بمعرفة

متخصصيف باالتحاد العربى لمشباب والبيئو في التخطيط المستقبمي ،إعداد قاعدة بيانات لمتخذ
القرار  ،تخميؽ معمومات متخصصة تستخدـ في المناقشة والتنسيؽ مع الجيات المشاركو واقترح

حموؿ المشاكؿ التنفيذية
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األىداف العامو لعناصر الخطو


تنمية محاور الخطو

تطوير البرامج والفاعميات واستمرار العمؿ عمى تنفيذ سياسات االتحاد العربى لمشباب والبيئو بما

يحقؽ اليدؼ العاـ ويساىـ فى دعـ وتطوير الحركو الشبابيو والحفاظ عمى البيئو بالبمداف العربيو .



تنمية القيادات

المعاونو فى تطوير أساليب تنميو القيادات والمشاركيف بالييئات والمنظمات المكونو لالتحاد العربى
لمشباب والبيئو بشكؿ يناسب احتياجات تمؾ الجيات وتنميو روح العمؿ التطوعى وتحقيؽ االنتماء

الوطنى ألجياؿ الشباب الصاعده وبناء االنتماء العربى ألمتو العربيو ولوطنو العربى


خدمو وتنمية المجتمعات العربيو

تنمية وتطوير برامج ومشروعات بالمجتمعات العربيو بما يخدـ ويؤثر إيجابيا عمى حالة البيئو بتمؾ

المجتمعات


تنمية وتطوير التعاون مع المنظمات والييئات ذات الصمو

تنمية وتطوير أنشطة التعاوف والتنسيؽ مع المنظمات والييئات الدوليو واإلقميميو ذات الصمو لتكامؿ

الجيود مف أجؿ النيوض بالشباب والحفاظ عمى البيئو بالدوؿ العربيو واالقميميو


تحديث وتنظيم وادارة العمل الشبابى التطوعى

العمؿ عمى رفع قدرات وكفاءة الييئات والجمعيات االىميو المشاركو مف الناحيو التنظيميو والمؤسسيو


تنمية الموارد الخارجيو والذاتيو

تدعيـ جيود التمويؿ الذاتى وتنميو الموارد وتنويع مصادر التمويؿ عمى المستوى العربى والييئات

والمنظمات الدوليو
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تنمية العالقات العامو واإلعالم

تنمية العالقات العامو بيف االمانو العامو لالتحاد العربى لمشباب والبيئو والجمعيات والييئات

المشاركو بو وتوثيؽ األنشطو والفاعميات والعمؿ عمى التوعيو بدور الشباب والحفاظ عمى البيئو
والتعريؼ بالتحديات التى تواجو المجتمعات العربيو بوجو عاـ واالتحاد العربى لمشباب والبيئو بصفة

خاصو


تنمية العالقات االقميميو والدوليو

تنميو التعاوف بيف الييئات واالتحادات العربيو والييئات االقميميو والدوليو لتدعيـ العمؿ المشترؾ مف

أجؿ النيوض بفرص الشباب العربى والحفاظ عمى البيئو بالمجتمعات العربيو


تنمية العضويو

العمؿ عمى تطوير خطط تنمية العضويو باالتحاد العربى والجمعيات االىميو المشاركو بو مع زيادة
أعداد المنتسبيف والراغبيف فى العمؿ التطوعى فى مجاالت الشباب والبيئو .
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مجاالت عمل الخطو

المجال األول :التعاوف الفنى والمالى والتنظيمى مع الييئات الشبابيو والبيئيو فى كؿ دولو عربيو

وعمى مستوى المنظمات االقميميو التى تعمؿ فى العالـ العربى بدء مف الجامعو العربيو ومؤسساتيا
وىيئاتيا وعمى مستوى العالـ مع الييئات الدوليو بدءا بالييئات التابعو لألمـ المتحده ومرو ار بكافة

التنظيمات الدوليو التابعو لالتحاد األوربى والواليات المتحده واألتحاد األفريقى وغيرىا مف الييئات
المعنيو
المجال الثانى :دعـ قدرات االتحاد كييئو اقميميو فريده ومتميزه فى جمعيا بيف مجاليف ىـ الشباب
والبيئو وىى مجاالت تقع فى بؤرة اىتماـ العالـ حيث يزداد االىتماـ العالمى بحماية البيئو وكذا
االىتماـ بالشباب العربى كمعطيات الربيع العربى الذى بنى عمى أكتاؼ الشباب العربى  .ومف ىنا

فانيا تتبع تنظيميا مجمس وزراء الشباب والرياضو العرب  ،وتتبع فنيا مجمس وزراء البيئو العرب وىو

األمر الذى يوفر ليا الدمج بيف قضيتيف مف أىـ قضايا المستقبؿ  ،فالشباب ىو حجر الزاويو فى

بناء المستقبؿ مع ضرورة حماية البيئو مف أجؿ مستقبؿ االجياؿ القادمو .وعميو فأف الخطو تعنى

بالمجاليف بمايمى:

أ – مجال البيئو :زيادة الوعى البيئى لدى الشباب بكافة الوسائل المتاحو
 -1تدريب الكوادر البيئيو مف الشباب والفتيات وصقؿ مواىبيـ لكى تكوف وسيمو لخمؽ فرص
عمؿ فى مجاؿ حماية البيئو مف ناحيو  ،وخمؽ نشطاء بيئييف مف ناحية أخرى.

 -2التربيو البيئيو لمطالب والتالميذ وأعضاء الييئات الشبابيو وفرؽ الكشافو والجوالو والمرشدات
والجمعيات األىميو بيدؼ الوصوؿ إلى سموؾ بيئى إيجابى فى المجتمعات العربيو  ،مع األخذ

فى األعتبار أف الشباب العربى يمثؿ أكثر مف  %60مف المكوف السكانى لمدوؿ العربيو
ب -مجال الشباب

 -1شغل أوقات الشباب  :شغؿ أوقات فراغ الشباب بأنشطو إيجابيو تعود عمييـ وعمى مجتمعو
بالنفع والفائده وحمايتو مف المجوء إلى وسائؿ سمبيو تؤثر عمى صحتو ومستقبمو (مثؿ التدخيف وادماف
المخدرات )
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 -2بناء اليويو الوطنيو لدى الشباب  :التى التبنى إال بألتصاؽ الشباب بأرضو وبيئتو فأف لـ يكف
يحارب فى سبيمو ودفاعا عنو بالسالح فيو يجاىد فى إعمارىا بالذىور واألشجار والنظافو .
 -3تعميق اإلنتماء العربى لدى الشباب:

مف خالؿ دراستو لبيئة العالـ العربى وزيارتو لبحاره

وبحيراتو وأنياره وجبالو وىضابو وغاباتو وصحرائو ومعرفة اسماكو وطيوره وزىوره  ،مع اعتبار ذلؾ

كمو بحر واحد ونير واحد وأرض واحده وسماء واحده تجمع األمو العربيو كميا عبر تاريخيا وىكذا
نعمؽ انتمائو العربى.
 -4توطيد انتمائو االسالمى :مف خالؿ ذلؾ اليالؿ االسالمى الممتد مف جزر اندونيسيا جنوب
شرؽ العالـ إلى المغرب العربى شماؿ غرب العالـ فعبر المحيط اليندى والبحر األحمر والخميج
العربى وبحر قزويف والبحر االبيض والمحيط االطمسى ،وبكؿ مايشمؿ ىذا اليالؿ االسالمى.

 -5ارتباط الشباب بالكره االرضيو والعالم البشرى :فى ىذا الوقت الذى سقطت وتالشت فيو الحدود
والحواجز بيف الدوؿ والشعوب ،ووصمت شبكات التواصؿ االجتماعى مابيف الشرؽ والغرب والشماؿ

والجنوب  ،يجب أف تكوف البيئو المشتركو لمكره االرضيو والمستقبؿ المشترؾ لمعالـ كمو أىـ رسالو

نوصى بيا الشباب فى كؿ دوؿ العالـ  ،وليس أقوى مف روابط واألزمات والكوارث الطبيعيو التى

التفرؽ بيف ديف وآخر  ،والشعب وآخر  ،أف تكوف ىذة الرابطو البيئية ىى الرابطو العالميو الجديده

لكى يكوف العالـ بحؽ "عالـ واحد"

المجال الثالث :التطوير المؤسسى لالتحاد :

رغـ أف االتحاد منشأ منذ عاـ

1983

سابقا العديد مف الو ازرات والييئات الشبابيو والبيئيو فى العالـ العربى  ،وانتقؿ مقره مف
القاىره إلى الخرطوـ ثـ بغداد ثـ القاىره مرة أخرى  ،وقد نفذ خالؿ تمؾ المرحمو الزمنيو

الطويمو والتى جاوزت اليوبيؿ الفضى بعشر سنوات العديد مف األنشطو والبرامج
والمشروعات اليامو والتى شارؾ فييا االآلؼ مف الشباب  ،إال أف التطور التكنولوجى
السريع ونظـ اإلداره الحديثو وتطمعات الشباب المتزايده والمتالحقو  ،وشدة أثر االزمات
البيئيو وتكرارىا  ،مع محدودية وقصور الموارد الماليو والبشريو المتاحو  ،تفرض عمى
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االتحاد بدء أعماؿ التطوير التنظيمى والمؤسسى آلليو اإلداره ولوسائؿ طرح
الموضوعات البيئية وىو األمر الذى يستمزـ مايمى:
 .1تعدد أنشطو االتحاد لتشمؿ كؿ الدوؿ العربيو
 .2تنوع أنشطة االتحاد لتجمع بيف النظرى والعممى والزيارات الميدانيو والرحالت
واألبحاث والدراسات
 .3إعادة صياغة أىداؼ االتحاد لتناسب التطور العصرى السريع والمتالحؽ فى كال
مجاالتو (الشباب والبيئو)
 .4توفير مصادر ثابتو ومتنوعو لتمويؿ أألنشطو
 .5توفير فريؽ عمؿ فنى وادارى عمى أعمى مستوى يكوف عنوانا عصريا لمشباب
الذى يتعامؿ معو
 .6زيادة عضوية الفئات العمريو صغيرة السف  ،والتركيز عمى مراحؿ الطفولو
والمراىقو والشباب واألىتماـ بالفتيات فى كافة أنشطة األتحاد
 .7الربط بيف القضايا البيئيو واألقتصاديو واألجتماعيو بأعتبارىا ىـ واحد لمشباب
العربى  ،وال يستطيع أحد أف يفصميا عف مشاكؿ الفقر والبطالو التى دوما ترتبط
بزيادة الضغط عمى النظـ البيئيو
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المجال الرابع  :توثيق العالقات بين االتحاد والييئات المعنيو :
أ – عمى المستوى الوطنى  :و ازرات الشباب – البيئو – الثقافو – اإلعالـ – السياحو –العمؿ –
الشئوف االجتماعيو – الصحو – التعميـ – البحث العممى – اإلداره المحميو – الموارد المائيو
وغيرىا مف الو ازرات والييئات المعنيو

بالإضافو إلى القطاع الخاص (الغرؼ التجاريو والصناعيو – الصندوؽ االجتماعى  ،وىيئات
تشغيؿ الشباب وكذا المجتمع المدنى والجمعيات األىميو والتطوعيو ومراكز حماية األسره

والفتيات والطفولو

ب -عمى المستوى االقميمى :جامعة الدوؿ العربيو ومجالسيا الو ازريو (مجمس وزراء الشباب
والرياضو – مجمس وزراء البيئو – مجمس وزراء األسكاف – مجمس وزراء الصحو – مجمس
وزراء االسكاف – مجمس وزراء الشئوف االجتماعيو والسكاف)

الييئات التابعو  :المنظمو العربيو لمتربيو والثقافو والعموـ – المنظمو العربيو لمتنميو اإلداريو –
المنظمو العربيو لمتنميو الزراعيو

– مجمس الوحده االقتصاديو العربيو واالتحادات العربيو

التابعو لو – منظمة المرأه العربيو – المركز العربى لالرضى القاحمو – منظمة المدف العربيو.
المنظمات الشبابيو  :المنظمو الكشفيو العربيو – المكتب اإلقميمى العربى لممرشدات – االتحاد
العربى لبيوت الشباب – االتحاد العربى لنوادى العموـ.

االتحادات والييئات ذات الصمو  :اتحاد الجامعات العربيو – االكاديميو العربيو البحريو –
اتحاد اإلذاعات العربيو – اتحاد المحاميف العرب – اتحاد الصحفيف العرب – اتحاد المعمميف

العرب – اتحاد األطباء العرب – اتحاد الميندسيف العرب وغيرىا مف االتحادات .

ج -عمى مستوى ىيئات وبرامج التمويل  :الصندوؽ العربى لإلنماء – البنؾ االسالمى لمتنميو –
الصندوؽ الكويتى لمتنميو

– القمو االقتصاديو االجتماعيو

– البنوؾ والشركات الكبرى

والمشاريع والبرامج االستثماريو العربيو الكبرى – الييئو اإلقميميو لممحافظو عمى بيئة البحر

األحمر وخميج عدف.
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د -عمى مستوى العالم األسالمى  :المنظمو االسالميو لمتربيو والثقافو والعموـ

– منظمة المؤتمر

االسالمى – البنؾ االسالمى لمتنميو – منظمة الكشاؼ المسمـ – اتحاد شباب العالـ االسالمى

.

و -عمى المستوى الدولى UN :
المجنو االقتصاديو االجتماعيو لغرب أسيا

ESCWA

برنامج االمـ المتحده لمتنميو

UNDP

برنامج االمـ المتحو لمبيئو

UNEP

منظمة األغذيو والزراعو

FAO

منظمة الصحو العالميو

WHO

منظمة العمؿ الدوليو

ILO

السكرتاريو الدوليو الحكوميو لتغير المناخ

ICCCP

المجنو الدوليو لمكوارث واألزمات

ICDC

المجال الخامس  :اعتزاز الشباب بعضوية االتحاد العربى لمشباب والبيئة:
مف خالؿ عدة مبادرات لالعتزاز بعضوية األتحاد لجذب المزيد مف قطاعات الشباب لمعضويو
وتشمؿ مف بيف عدة مبادرات  ،مايمى :


كارنيو بيوت الشباب الدوليو



كارنيو الكشافة الدوليو



كارت خدمات الشباب (مع البنوؾ والشركات والطيراف)



عضوية المجمو الشيريو التى تكتب بأقالـ الشباب وتعبر عف تجمعاتيـ فى المدارس

والجامعات والنوادى


مجموعة التواصؿ االجتماعى عمى الفيس بوؾ لصفحة االتحاد لتبادؿ األراء



إصدار كتيبات " إبداع الشباب " لممؤلفيف الشباف

والمعمومات بيف الشباب االعضاء باالتحاد



تنظيـ المعارض الفنيو لموحات الشباب الفنيو المعبره عف البيئة



تنظيـ الندوات العمميو لمباحثيف الشباب لعرض نتائج ابحاثيـ فى حضور كبار العمماء

وتخصيص جائزه سنوية لألتحاد وىى "جائزه شباب الباحثيف البيئييف"
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األتفاؽ عمى فقرات الشباب البيئة فى أشير القنوات الفضائيو العربيو ألستضافة



تخصيص نافذه عمى موقع االتحاد لتمقى أفكار الشباب لخدمة البيئة

الشباب أعضاء األتحاد فى الدوؿ العربيو


توفير تمويؿ لتنفيذ مشروعات بيئية فى األحياء التى يقطنيا أعضاء األتحاد تحت أسـ

" أخدـ أىمؾ أوال وأحمى أطفاؿ حيؾ "


غير ذلؾ مف األفكار التى يقترحيا الشباب لالعزاز بعضوية االتحاد

الباب السادس  :الدراسات الشبابيو لقطاعات الشباب العربى:
تخصيص تمويؿ مناسب (فى حدود مائو ألؼ دوالر سنويا) بالتعاوف مع منتدى الفكر العربى تحت
شعار أعرؼ شباب وطنؾ  ،وتشمؿ الدراسات:

دراسات سكانيو – دراسات اجتماعيو – المسح اإلحصائى لتوجيات الشباب واحتياجاتو ومشاكمو –
رصد أراء الشباب فى حؿ أىـ المشاكؿ التى يواجييا .
الباب السابع  :تنمية الوعى البيئى لمشباب :
يعتبر الوعى البيئى ىو المدخؿ الحقيقى لتنمية سموؾ الشباب فى الحفاظ عمى الممكيو العامو فى
الشارع العربى وأعتبار االشجار والزىور واألرصفو وأعمدة اإلناره  ،والحدائؽ والمتنزىات ىى ممكيو

عامو لمجميع وليا نفس قدسية الممكيو الخاصو مف خالؿ مايمى :
.1
.2

برامج أسبوعيو تنظميا المدارس والجامعات فى المناطؽ المتميزه مثؿ الكورنيش

والحدائؽ العامو والمتنزىات الشييره فى البمداف العربيو

إنشاء " فريؽ إذاعى – تمفزيونى – صحفى " فى كؿ بمد عربى مف شباب الجامعات مف
كميات اإلعالـ واألدآب ويتـ تدريبو مع شباب اإلعالمييف فى الدوره السنويو لالتحاد

حوؿ الوعى البيئى  ،ويتولى الفريؽ تنظيـ فقرات ومداخالت فى كافة البرامج لمتعريؼ
باالتحاد ونشاطو وأىمية حماية البيئة فى كافة الدوؿ العربيو

.3

عقد اجتماعات مع مجالس إدارة الصحؼ والقنوات التمفزيونيو المحميو والفضائيو لبث

برامج وصفحات حوؿ "الشباب والبيئة" يشرؼ عمييا شباب اإلعالمييف
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.4

.5
.6

إنتاج حمقات ومسمسالت وأفالـ قصيره وتسجيميو عف طريؽ تدريب شباب معاىد السينما

والمسرح وتشجيعيـ الخراج وتمثيؿ أعماؿ فنيو حوؿ أىتمامات الشباب والبيئو وبثيا عبر

القنوات

إنشاء إذاعة شبابيو عمى النت تحت أسـ "إذاعة الشباب والبيئة" يقوـ عمييا مجموعات

الشباب والبيئو فى كؿ الدوؿ العربيو

إنشاء قناه تميفزيونيو لمشباب والبيئو تذاع عمى الشبكو العنكبوتيو يقوـ بتنفيذىا مجموعات

الشباب والبيئة وتبداء بفتره صباحيو ومسائيو وخالؿ العطالت األسبوعيو والموسميو  ،ثـ

تمتد تدريجيا لتشمؿ بث  2ساعو ثـ  4ساعات ثـ  6ساعات وصوال لػ 8ساعات يوميا .
وتعتمد عمى جمع أكبر مواد فيمميو مجانيو ثـ يبداء االنتاج المتخصص  .وبالضروره

أف يتـ االعتماد فى البدايو عمى مذيع ربط فقط ثـ تتطور لبرامج محدده  .وأىـ ماتذيعو

االنتاج الفنى المحبب جماىيريا وتحث عمى حماية البيئو ويتـ التعميؽ عميو  ،مع التركيز

عمى األساليب المحببو لمشباب .
المجال الثامن  :التربيو البيئيو:


مف خالؿ إنشاء مجموعات وأندية وأسر وأصدقاء "الشباب والبيئة" فى المدارس
والجامعات واألنديو ومراكز الشباب والجمعيات األىميو وأندية الشعر واألدب والفنوف

والعموـ وغيرىا مف التجمعات الشبابيو .


يصدر االتحاد دليؿ عمؿ أنديو الشباب والبيئة تعمـ فى كؿ المؤسسات الشبابيو

والتجمعات عمى مختمؼ األىتمامات


يضع االتحاد برنامجا سنويا لمتنسيؽ والتعاوف عمى مستوى البمداف العربيو بحيث يتـ

انتشار األنديو الشبابيو تدريجيا عمى مستوى القطر (مستوى الواليات والمحافظات

مستوى المدف – مستوى األحياء – مستوى القرى )
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المجال التاسع  :التدريب البيئى لخمق فرص عمل جديده (األقتصاد األخضر) :
ويتـ وضع برامج التدريب البيئى بيدؼ اكساب الشباب ميارات جديده يدخؿ بيا سوؽ

العمؿ خاصو فى مجاؿ األقتصاد األخضر مف خالؿ :

 .1التدريب عمى ميارات تدوير المخمفات وتحويميا لسماد عضوى أو إنتاج منتجات
ثانويو (البالستيؾ ،الورؽ  ،المعادف  ،األخشاب واألقمشو)

 .2التدريب عمى المشاتؿ وزراعة الزىور ونباتات الزينو واألشجار

 .3التدريب عمى ىندسة الحدائؽ وىندسة البساتيف وتخطيط األراضى

 .4التدريب عمى أعماؿ تنقية اليواء وازالة تموث المياه وحمايو البيئو الداخميو لممنشئات
 .5معدات األمف الصناعى فى المنشئات والمبانى والمصانع
 .6تحميؿ وقياسات المموثات

 .7غيرىا مف التقنيات البيئيو واإلداريو مثؿ:
 -الجوده البيئية

 نظـ اإلداره البيئية -العماره الخضراء

 الصناعو النظيفوالمجال العاشر  :التعبير عن رسالة االتحاد األساسيو بصفتو ىيئو تعبر عن الشباب:

نحن الشباب مما نعانى ؟ وماذا نفعل؟

تعتبر مشكمة المخدرات مف أعقد المشاكؿ التى تواجو المجتمع فى الوقت الحاضر وال يكاد يفمت

منيا أي مجتمع سواء أكاف متقدما أو ناميا.

وتبدو أىمية ىذه المشكمة فى أنيا تمس حياة

الشاب

المدمف الشخصية واالجتماعية مف جميع جوانبيا  .كما تتمثؿ أىمية المشكمة بالنسبة لممجتمع فى

أنيا تحيط بو وتمسو فى جميع جوانبو الرئيسية ومف أوضح ىذه الجوانب ىو أمف المجتمع  ،حيث

يؤدى انتشار اإلدماف إلى زيادة نسبة جرائـ العنؼ فى المجتمع مف حيث جرائـ السطو المسمح
والسرقة واالغتصاب وغيرىا مف الجرائـ.

وييدؼ االتحاد إلى المساىمو فى الوصوؿ إلى أحسف

الطرؽ لوقؼ زحؼ ىذا الوباء عمى المجتمعات العربيو .
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المساىمو فى التصدى أل ىـ المشاكؿ التي تواجو المراىقيف والمراىقات ( النفسيو  ،الجسديو والفكريو)

مثؿ:

 -الرغبة في الحصوؿ عمى حب الناس وتقديرىـ -عدـ القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت.

 السموؾ العصبي في التصرؼ  -زيادة أحالـ اليقظة  -سيولة االستثارة وجرح المشاعر. العناد أو التسمط أو العدوانيةواالنتباه.

 -ممارسة عادات غير مرغوب فييا

 -صعوبة التركيز

وكذلؾ االتحاد ىيئو تعبر عف البيئو  ،برامجنا ىى "نحف نيتـ بالبيئو العربيو"
 -السواحؿ والمدف الساحميو والشواطئ

 الصحارى  ،نحف بدو الصحراء ونحف سكانيا ونحف نحبيا ونحمييا الودياف  ،نحف سكاف الوادى ونحف نحبيا ونحمييا -األنيار والبحيرات  ،نحف نحبيا ونحمييا

 -نحف أىؿ التراث (تراث البدو – تراث الفالحيف – تراث الصياديف)

كل برامجنا تحمل رسالة الشباب ورسالة الحفاظ عمى البيئة
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الخطو التنفيذيو لعام 2013
م

النشاط

اليدف

المشاركون

مكان التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ

موعد التنفيذ

التكمفو التقديريو

1

التنميو المؤسسيو والتنظيميو لالتحاد

التطوير التنظيمى والمؤسسى

االمانو العامو

مقر االتحاد بالقاىره

االمانو العامو مع االستعانو

يناير -يونيو

30,000

لألمانو العامو لألتحاد

بمتخصصيف فى المجاؿ

2

ممتقى شباب الجامعات العربيو

التنسيؽ بيف الجيود الشبابيو

 20دولو عربيو

لبناف  -بيروت

األمانو العامو بالتعاوف مع

3

الدورة التدريبيو الخامسو لشباب

تكويف كوادر اعالميو شبابيو

 20دولة عربيو

مصر

األمانو العامو بالتعاوف مع

االعالمييف فى مجاؿ البيئو

جديده والتواصؿ بيف القيادات

واسالميو

األسيسكو مع االستعانو بخبراء

االعالميو وشباب االعالـ البيئى

( 60مشارؾ)

فى المجاؿ

الممتقى العربى حوؿ تنشيط السياحة

التشجيع عمى السياحة البيئيو

 15دولة عربيو

التراثيو

األخضر

4

5

6

الخامس حوؿ البيئو

الشبابيو البيئية والحفاظ عمى المدف

العربيو لحماية البيئو

بأعتبارىا نوع مف أنواع األقتصاد

$

( 100مشارؾ)

( 55مشارؾ)

تونس

األسيسكو وو ازرة الشباب بمبناف

األمانو العامو بالتعاوف مع

و ازرة السياحو بتونس واألستعانو

فبراير

100,000

أبريؿ

80,000

يونيو

70,000

بخبراء فى المجاؿ

المؤتمر البيئى العربى الثانى عشر

مشاركة المجتمع الدولى ألىـ

 15دولو عربيو

مصر

األمانو العامو بالتعاوف مع

حوؿ األقتصاد األخضر والصناعات

القضايا عمى الساحو البيئة وىى

واسالميو

الجمسو االفتتاحيو

األسيسكو مع االستعانو بخبراء

الخضراء

االقتصاد األخضر

( 100مشارؾ)

بجامعة الدوؿ العربيو

فى المجاؿ

المعسكر البيئى الدولى الخامس

نشر ثقافة العمؿ التطوعى فى

 30دولة

مصر

األمانو العامو بالتعاوف مع

ممتقى شباب دوؿ العالـ االسالمى

مجاؿ القضايا البيئيو بيف شباب

اسالميو

العربى واالفريقى

العالـ االسالمى

( 400مشارؾ)

المقاء العربى البيئى السادس حوؿ

إعداد استراتيجيو عربيو موحده

 20دولو عربيو

البئو الساحميو

لمعمؿ الشبابى البيئى فى مجاؿ

( 60مشارؾ)

إدارة الشباب والرياضو بجامعة

سبتمبر

اكتوبر ،نوفمبر

90,000

120,000

الدوؿ العربيو بالتعاوف مع
االسيسكو

7

البيئو الساحميو

19

االردف  -العقبو

األمانو العامو بالتعاوف مع
األسيسكو والمجمس األعمى
لمشباب بمحافظة العقبو

ديسمبر

80,000

الخطو الخمسيو األولى
لمشاركو الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى مجال حمايو وتطوير وتنمية البيئو العربيو
الفتره من 2017 - 2013

النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

المجال األول :التعاوف الفنى والمالى والتنظيمى مع الييئات الشبابيو والبيئيو فى كؿ دولو عربيو وعمى مستوى المنظمات



2014



2015



2016



2017



االقميميو التى تعمؿ فى العالـ العربى بدء مف الجامعو العربيو ومؤسساتيا وىيئاتيا وعمى مستوى العالـ مع الييئات الدوليو بدءا

بالييئات التابعو لألمـ المتحده ومرو ار بكافة التنظيمات الدوليو التابعو لالتحاد األوربى والواليات المتحده واألتحاد األفريقى
وغيرىا مف الييئات المعنيو
المجال الثانى :دعم قدرات االتحاد كييئو اقميميو فريده ومتميزه فى جمعيا بين مجالين ىم الشباب والبيئو
تدريب الكوادر البيئيو مف الشباب والفتيات

دورات تدريبيو متخصصو فى مجاؿ حماية

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

وصقؿ مواىبيـ لكى تكوف وسيمو لخمؽ

البيئو

و ازرات الشباب والبيئو بالدوؿ العربيو

فرص عمؿ فى مجاؿ حماية البيئو مف

ناحيو  ،وخمؽ نشطاء بيئييف مف ناحية





 ،بالتعاوف مع جيات التمويؿ ذات

الصمو

أخرى.
التربيو البيئيو لمطالب والتالميذ وأعضاء

دورات تدريبيو ولقاءات توعيو ومعسكرات

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

الييئات الشبابيو وفرؽ الكشافو والجوالو

شبابيو بيئيو

و ازرات الشباب والبيئو بالدوؿ العربيو

والمرشدات والجمعيات األىميو بيدؼ
الوصوؿ إلى سموؾ بيئى إيجابى فى

 ،بالتعاوف مع جيات التمويؿ ذات

الصمو

المجتمعات العربيو
20







اليدف
شغل أوقات الشباب  :شغؿ أوقات فراغ

الشباب بأنشطو إيجابيو تعود عمييـ وعمى

النشاط

اإلعداد والتنفيذ

دورات تدريبيو ولقاءات توعيو ومعسكرات

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

شبابيو

و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ

مجتمعو بالنفع والفائده وحمايتو مف المجوء

تاريخ التنفيذ
2013

2014

2015

2016

2017











العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

إلى وسائؿ سمبيو تؤثر عمى صحتو
ومستقبمو (مثؿ التدخيف وادماف المخدرات
)

بناء اليويو الوطنيو لدى الشباب  :التى

التبنى إال بألتصاؽ الشباب بأرضو وبيئتو

ممتقيات شبابيو ومعسكرات شبابيو وتنفيذ

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

مشروعات بيئيو

و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ

فأف لـ يكف يحارب فى سبيمو ودفاعا عنو











العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

بالسالح فيو يجاىد فى إعمارىا بالذىور
واألشجار والنظافو .
تعميق اإلنتماء العربى لدى الشباب :مف

زيارات ميدانيو وسياحة بيئيو

خالؿ دراستو لبيئة العالـ العربى

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع







و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ
العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

توطيد انتمائو االسالمى :مف خالؿ ذلؾ

ممتقيات شبابيو ومؤتمرات شبابيو

اليالؿ االسالمى

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع







و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ
العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

ارتباط الشباب بالكره االرضيو والعالم
البشرى

ممتقيات شبابيو ومؤتمرات شبابيو

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع
و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ
العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو
21





النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

2014

2015

2016

2017

المجال الثالث :التطوير المؤسسى لالتحاد
تعدد أنشطو االتحاد لتشمؿ كؿ الدوؿ

لقاءات بالمسؤوليف بالدوؿ الغير مشاركو –

رئيس االتحاد وأعضاء مجمس

العربيو

مؤتمرات وممتقيات

اإلدارة واألميف العاـ

تنوع أنشطة االتحاد لتجمع بيف النظرى

التخطيط االستراتيجى ووضع خطط تنفيذيو

األمانو العامو

والعممى والزيارات الميدانيو والرحالت

متكاممو













واألبحاث والدراسات
إعادة صياغة أىداؼ االتحاد لتناسب

التطور العصرى السريع والمتالحؽ فى

تخطيط استرتيجى ومرحمى

االمانة العامو – مجمس اإلداره



كال مجاالتو (الشباب والبيئو)
توفير مصادر ثابتو ومتنوعو لتمويؿ

تنسيؽ ولقاءات تشاوريو وترويجيو مع

أألنشطو

الجيات والييئات واألفرد الميتميف برعاية

رئيس مجمس إدارة االتحاد











الشباب العربى وحماية البيئة العربيو

واإلسالميو
توفير فريؽ عمؿ فنى وادارى عمى أعمى

دراسو متخصصو لدراسة وتقييـ الوضع

رئيس مجمس إدارة االتحاد وأميف

مستوى يكوف عنوانا عصريا لمشباب الذى

الحالى واقتراح الوضع األمثؿ لمتطوير

عاـ االتحاد باالستعانو بخبير

يتعامؿ معو

المؤسسى والييكمى لالمانو العامو لالتحاد

متخصص فى المجاؿ

زيادة عضوية الفئات العمريو صغيرة السف ندوات ولقاءات وتوعيو

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

 ،والتركيز عمى مراحؿ الطفولو والمراىقو

الجيات المعنيو

والشباب واألىتماـ بالفتيات فى كافة











أنشطة األتحاد
الربط بيف القضايا البيئيو واألقتصاديو
واألجتماعيو بأعتبارىا ىـ واحد لمشباب

ندوات ولقاءات ومؤتمرات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع
الجيات المعنيو

العربى
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النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

2014

2015

2016

2017

المجال الرابع  :توثيق العالقات بين االتحاد والييئات المعنيو :
أ – عمى المستوى الوطنى

تنسيؽ ولقاءات تشاوريو وترويجيو

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

ب -عمى المستوى االقميمى

إعداد وتقديـ عروض ودراسات

الجيات المعنيو











ج -ىيئات وبرامج التمويؿ
د – عمى مستوى الدوؿ اإلسالميو
و – المنظمات والييئات الدوليو
المجال الخامس  :اعتزاز الشباب بعضوية االتحاد العربى لمشباب والبيئة:
قياـ االتحاد بتنفيذ عدة مبادرات لالعتزاز

مف خالؿ عدة مبادرات لالعتزاز بعضوية

قطاعات الشباب لمعضويو

والكشافو الدوليو  ،عضوية المجالت

بعضوية األتحاد لجذب المزيد مف

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

األتحاد مثؿ كرنييات بيوت الشباب











الجيات المعنيو

الشبابيو الشيريو ومجموعات التواصؿ
االجتماعى  .تنظيـ المعارض الفنيو
والندوات العمميو  .تمويؿ مشروعات بيئيو

شبابيو  ،غير ذلؾ مف األفكار التى يقترحيا
الشباب لالعزاز بعضوية االتحاد

الباب السادس  :الدراسات الشبابيو لقطاعات الشباب العربى:
تخصيص تمويؿ مناسب (فى حدود مائو

دراسات سكانيو – دراسات اجتماعيو

ألؼ دوالر سنويا) بالتعاوف مع منتدى

المسح اإلحصائى لتوجيات الشباب

الفكر العربى تحت شعار أعرؼ شباب

واحتياجاتو ومشاكمو – رصد أراء الشباب

وطنؾ .

فى حؿ أىـ المشاكؿ التى يواجييا

– األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع
الجيات المعنيو
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النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

2014

2015

2016

2017

الباب السابع  :تنمية الوعى البيئى لمشباب :
اإلىتماـ بالوعى البيئى بأعتباره المدخؿ

برامج أسبوعيو تنظميا المدارس والجامعات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

الحقيقى لتنمية سموؾ الشباب فى الحفاظ

فى المناطؽ المتميزه مثؿ الكورنيش

الجيات المعنيو

عمى الممكيو العامو فى الشارع العربى

والحدائؽ العامو والمتنزىات الشييره فى

وأعتبار االشجار والزىور واألرصفو

البمداف العربيو









وأعمدة اإلناره  ،والحدائؽ والمتنزىات ىى
ممكيو عامو لمجميع وليا نفس قدسية
الممكيو الخاصو
إنشاء وتدريب " فريؽ إذاعى – تمفزيونى – األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع
صحفى " فى كؿ بمد عربى مف شباب

الجيات المعنيو

عقد اجتماعات مع مجالس إدارة الصحؼ

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

والقنوات التمفزيونيو المحميو والفضائيو لبث

الجيات المعنيو

الجامعات مف كميات اإلعالـ واألدآب













برامج وصفحات حوؿ "الشباب والبيئة"
يشرؼ عمييا شباب اإلعالمييف
إنتاج حمقات ومسمسالت وأفالـ قصيره

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

إنشاء إذاعة شبابيو عمى النت تحت أسـ

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

"إذاعة الشباب والبيئة"

الجيات المعنيو

إنشاء قناه تميفزيونيو لمشباب والبيئو تذاع

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

عمى الشبكو العنكبوتيو يقوـ بتنفيذىا

الجيات المعنيو

وتسجيميو

مجموعات الشباب والبيئة



الجيات المعنيو
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اليدف

النشاط

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

2014

2015

2016

2017

المجال الثامن  :التربيو البيئيو:
اإلىتماـ بالتربية البيئيو بالمراحؿ العمريو

إنشاء مجموعات وأندية وأسر وأصدقاء

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

المختمفة مع إعطاء اىتماـ أكبر بمشاركة

"الشباب والبيئة" فى المدارس والجامعات

الجيات المعنيو

الفتيات

واألنديو ومراكز الشباب والجمعيات األىميو



وأندية الشعر واألدب والفنوف والعموـ وغيرىا
مف التجمعات الشبابيو
إصدار دليؿ عمؿ أنديو الشباب والبيئة

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

تعمـ فى كؿ المؤسسات الشبابيو

الجيات المعنيو



والتجمعات عمى مختمؼ األىتمامات
يضع االتحاد برنامجا سنويا لمتنسيؽ

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

والتعاوف عمى مستوى البمداف العربيو بحيث

الجيات المعنيو

يتـ انتشار األنديو الشبابيو تدريجيا عمى





مستوى القطر (مستوى الواليات
والمحافظات – مستوى المدف

– مستوى

األحياء – مستوى القرى )
المجال التاسع  :التدريب البيئى لخمق فرص عمل جديده (األقتصاد األخضر) :
ويتـ وضع برامج التدريب البيئى بيدؼ

التدريب عمى ميارات تدوير المخمفات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

اكساب الشباب ميارات جديده يدخؿ بيا

وتحويميا لسماد عضوى أو إنتاج منتجات

و ازرات البيئو واالستعانة بالخبراء فى

سوؽ العمؿ خاصو فى مجاؿ األقتصاد

ثانويو (البالستيؾ ،الورؽ  ،المعادف ،

المجاؿ

التدريب عمى المشاتؿ وزراعة الزىور

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

ونباتات الزينو واألشجار

و ازرات الزراعة واالستعانة بالخبراء

األخضر

األخشاب واألقمشو)

فى المجاؿ
25













النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

التدريب عمى ىندسة الحدائؽ وىندسة

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

البساتيف وتخطيط األراضى

الجيات المعنيو

التدريب عمى أعماؿ تنقية اليواء وازالة

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

تموث المياه وحمايو البيئو الداخميو

2014

2015







2016

2017



الجيات المعنيو

لممنشئات
التدريب عمى معدات األمف الصناعى فى

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

المنشئات والمبانى والمصانع

الجيات المعنيو

تحميؿ وقياسات المموثات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

غيرىا مف التقنيات البيئيو واإلداريو مثؿ:

الجيات المعنيو

-الجوده البيئية











نظـ اإلداره البيئيةالعماره الخضراءالصناعو النظيفوالمجال العاشر  :التعبير عن رسالة االتحاد األساسيو بصفتو ىيئو تعبر عن الشباب:
المساىمو فى التصدى ألىـ المشاكؿ التى

ندوات ولقاءات لمتوعيو والتدريب عمى كيفية

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

تواجو الشباب مع االىتماـ بالمشكالت

التعامؿ مع أىـ المشكالت التى تواجو

الجيات المعنيو واالستعانو بخبراء

المراىقيف والمراىقات مثؿ :

التربيو وعمـ النفس .

التى تواجو المراىقيف

والمراىقات مف

الناحيو النفسيو  ،الجسديو والفكريو

 الرغبة في الحصوؿ عمى حب الناسوتقديرىـ  -عدـ القدرة عمى التحكـ في
االنفعاالت.
 -السموؾ العصبي في التصرؼ

-

زيادة أحالـ اليقظة  -سيولة االستثارة

وجرح المشاعر.

26









النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2013

 -العناد أو التسمط أو العدوانية

2014

2015

2016

2017

-

ممارسة عادات غير مرغوب فييا -
صعوبة التركيز واالنتباه.
ندوات ومعسكرات عمؿ ولقاءات لمتعريؼ

األمانو العامو بالتنسيؽ مع الجيات

برامجنا ىى "نحف نيتـ بالبيئو العربيو"

المعنيو

 السواحؿ والمدف الساحميووالشواطئ
 الصحارى  ،نحف بدو الصحراءونحف سكانيا ونحف نحبيا

ونحمييا
 الودياف  ،نحف سكاف الوادىونحف نحبيا ونحمييا

 األنيار والبحيرات  ،نحف نحبياونحمييا
 -نحف أىؿ التراث (تراث البدو

–

تراث الفالحيف – تراث الصياديف)
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الخطو الخمسيو الثانية
لمشاركو الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى مجال حمايو وتطوير وتنمية البيئو العربيو
الفتره من 2022 - 2018

النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2018

المجال األول :التعاوف الفنى والمالى والتنظيمى مع الييئات الشبابيو والبيئيو فى كؿ دولو عربيو وعمى مستوى المنظمات



2019



2020



2021



2022



االقميميو التى تعمؿ فى العالـ العربى بدء مف الجامعو العربيو ومؤسساتيا وىيئاتيا وعمى مستوى العالـ مع الييئات الدوليو بدءا

بالييئات التابعو لألمـ المتحده ومرو ار بكافة التنظيمات الدوليو التابعو لالتحاد األوربى والواليات المتحده واألتحاد األفريقى
وغيرىا مف الييئات المعنيو
المجال الثانى :دعم قدرات االتحاد كييئو اقميميو فريده ومتميزه فى جمعيا بين مجالين ىم الشباب والبيئو
تدريب الكوادر البيئيو مف الشباب والفتيات

دورات تدريبيو متخصصو فى مجاؿ حماية

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

وصقؿ مواىبيـ لكى تكوف وسيمو لخمؽ

البيئو

و ازرات الشباب والبيئو بالدوؿ العربيو

فرص عمؿ فى مجاؿ حماية البيئو مف

ناحيو  ،وخمؽ نشطاء بيئييف مف ناحية







 ،بالتعاوف مع جيات التمويؿ ذات

الصمو

أخرى.
التربيو البيئيو لمطالب والتالميذ وأعضاء

دورات تدريبيو ولقاءات توعيو ومعسكرات

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

الييئات الشبابيو وفرؽ الكشافو والجوالو

شبابيو بيئيو

و ازرات الشباب والبيئو بالدوؿ العربيو

والمرشدات والجمعيات األىميو بيدؼ
الوصوؿ إلى سموؾ بيئى إيجابى فى

 ،بالتعاوف مع جيات التمويؿ ذات

الصمو

المجتمعات العربيو
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اليدف
شغل أوقات الشباب  :شغؿ أوقات فراغ

الشباب بأنشطو إيجابيو تعود عمييـ وعمى

النشاط

اإلعداد والتنفيذ

دورات تدريبيو ولقاءات توعيو ومعسكرات

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

شبابيو

و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ

مجتمعو بالنفع والفائده وحمايتو مف المجوء

تاريخ التنفيذ
2018

2019

2020

2021

2022











العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

إلى وسائؿ سمبيو تؤثر عمى صحتو
ومستقبمو (مثؿ التدخيف وادماف المخدرات
)

بناء اليويو الوطنيو لدى الشباب  :التى

التبنى إال بألتصاؽ الشباب بأرضو وبيئتو

ممتقيات شبابيو ومعسكرات شبابيو وتنفيذ

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع

مشروعات بيئيو

و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ

فأف لـ يكف يحارب فى سبيمو ودفاعا عنو











العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

بالسالح فيو يجاىد فى إعمارىا بالذىور
واألشجار والنظافو .
تعميق اإلنتماء العربى لدى الشباب :مف

زيارات ميدانيو وسياحة بيئيو

خالؿ دراستو لبيئة العالـ العربى

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع





و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ
العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

توطيد انتمائو االسالمى :مف خالؿ ذلؾ

ممتقيات شبابيو ومؤتمرات شبابيو

اليالؿ االسالمى

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع







و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ
العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو

ارتباط الشباب بالكره االرضيو والعالم
البشرى

ممتقيات شبابيو ومؤتمرات شبابيو

االمانو العامو لالتحاد بالتنسيؽ مع
و ازرات الشباب والرياضو بالدوؿ
العربيو  ،بالتعاوف مع جيات
التمويؿ ذات الصمو
29







النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2018

2019

2020

2021

2022

المجال الثالث :التطوير المؤسسى لالتحاد
توفير مصادر ثابتو ومتنوعو لتمويؿ

تنسيؽ ولقاءات تشاوريو وترويجيو مع

أألنشطو

الجيات والييئات واألفرد الميتميف برعاية

رئيس مجمس إدارة االتحاد











الشباب العربى وحماية البيئة العربيو
واإلسالميو
مستوى يكوف عنوانا عصريا لمشباب الذى

دراسو متخصصو إلعادة دراسة وتقييـ

الوضع الحالى واقتراح الوضع األمثؿ

رئيس مجمس إدارة االتحاد وأميف

توفير فريؽ عمؿ فنى وادارى عمى أعمى
يتعامؿ معو

لمتطوير المؤسسى والييكمى لالمانو العامو

متخصص فى المجاؿ



عاـ االتحاد باالستعانو بخبير

لالتحاد ليساير التغير فى المناخ العاـ
زيادة عضوية الفئات العمريو صغيرة السف ندوات ولقاءات وتوعيو

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

 ،والتركيز عمى مراحؿ الطفولو والمراىقو

الجيات المعنيو

والشباب واألىتماـ بالفتيات فى كافة



أنشطة األتحاد
الربط بيف القضايا البيئيو واألقتصاديو

ندوات ولقاءات ومؤتمرات

واألجتماعيو بأعتبارىا ىـ واحد لمشباب

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع











الجيات المعنيو

العربى
المجال الرابع  :توثيق العالقات بين االتحاد والييئات المعنيو :
أ – عمى المستوى الوطنى

تنسيؽ ولقاءات تشاوريو وترويجيو

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

ب -عمى المستوى االقميمى

إعداد وتقديـ عروض ودراسات

الجيات المعنيو

ج -ىيئات وبرامج التمويؿ

د – عمى مستوى الدوؿ اإلسالميو

و – المنظمات والييئات الدوليو
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النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2018

2019

2020

2021

2022

المجال الخامس  :اعتزاز الشباب بعضوية االتحاد العربى لمشباب والبيئة:
قياـ االتحاد بتنفيذ عدة مبادرات لالعتزاز

مف خالؿ عدة مبادرات لالعتزاز بعضوية

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

بعضوية األتحاد لجذب المزيد مف

األتحاد مثؿ كرنييات بيوت الشباب

الجيات المعنيو

قطاعات الشباب لمعضويو

والكشافو الدوليو  ،عضوية المجالت











الشبابيو الشيريو ومجموعات التواصؿ
االجتماعى  .تنظيـ المعارض الفنيو

والندوات العمميو  .تمويؿ مشروعات بيئيو
شبابيو  ،غير ذلؾ مف األفكار التى يقترحيا
الشباب لالعزاز بعضوية االتحاد
الباب السادس  :الدراسات الشبابيو لقطاعات الشباب العربى:
تخصيص تمويؿ مناسب (فى حدود مائو

دراسات سكانيو – دراسات اجتماعيو

ألؼ دوالر سنويا) بالتعاوف مع منتدى

المسح اإلحصائى لتوجيات الشباب

الفكر العربى تحت شعار أعرؼ شباب

واحتياجاتو ومشاكمو – رصد أراء الشباب

وطنؾ .

– األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع











الجيات المعنيو

فى حؿ أىـ المشاكؿ التى يواجييا

الباب السابع  :تنمية الوعى البيئى لمشباب :
اإلىتماـ بالوعى البيئى

برامج أسبوعيو تنظميا المدارس والجامعات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

فى المناطؽ المتميزه مثؿ الكورنيش

الجيات المعنيو











والحدائؽ العامو والمتنزىات الشييره فى
البمداف العربيو
إنتاج حمقات ومسمسالت وأفالـ قصيره

وتسجيميو

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

الجيات المعنيو
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النشاط

اليدف

اإلعداد والتنفيذ

تشغيؿ وتحديث إذاعة "إذاعة الشباب

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

والبيئة"

الجيات المعنيو

تشغبؿ وتتطوير القناه التميفزيونيو لمشباب

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

والبيئو التى تذاع عمى الشبكو العنكبوتيو

تاريخ التنفيذ
2018

2019

2020

2021

2022





















الجيات المعنيو

يقوـ بتنفيذىا مجموعات الشباب والبيئة
المجال الثامن  :التربيو البيئيو:
اإلىتماـ بالتربية البيئيو بالمراحؿ العمريو

المختمفة مع إعطاء اىتماـ أكبر بمشاركة

تقديـ الدعـ الفنى لالندية الشبابيو التى تـ
إنشائيا فى الخطة السابقو

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع







الجيات المعنيو

الفتيات
تحديث دليؿ عمؿ أنديو الشباب والبيئة

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

وتعممو فى كؿ المؤسسات الشبابيو

الجيات المعنيو



والتجمعات عمى مختمؼ األىتمامات
يضع االتحاد برنامجا سنويا لمتنسيؽ

والتعاوف عمى مستوى البمداف العربيو بحيث

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع





الجيات المعنيو

يتـ انتشار األنديو الشبابيو تدريجيا عمى
مستوى القطر (مستوى الواليات
والمحافظات – مستوى المدف
األحياء – مستوى القرى )

– مستوى

المجال التاسع  :التدريب البيئى لخمق فرص عمل جديده (األقتصاد األخضر) :
ويتـ وضع برامج التدريب البيئى بيدؼ

التدريب عمى ميارات تدوير المخمفات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

اكساب الشباب ميارات جديده يدخؿ بيا

وتحويميا لسماد عضوى أو إنتاج منتجات

و ازرات البيئو واالستعانة بالخبراء فى

األخضر

األخشاب واألقمشو)

سوؽ العمؿ خاصو فى مجاؿ األقتصاد

ثانويو (البالستيؾ ،الورؽ  ،المعادف ،

المجاؿ
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النشاط

اليدف

اإلعداد والتنفيذ

التدريب عمى المشاتؿ وزراعة الزىور

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

ونباتات الزينو واألشجار

و ازرات الزراعة واالستعانة بالخبراء

تاريخ التنفيذ
2018

2019





2020

2021

2022

فى المجاؿ
التدريب عمى ىندسة الحدائؽ وىندسة

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

البساتيف وتخطيط األراضى

الجيات المعنيو

التدريب عمى أعماؿ تنقية اليواء وازالة

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

تموث المياه وحمايو البيئو الداخميو

الجيات المعنيو

التدريب عمى معدات األمف الصناعى فى

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

المنشئات والمبانى والمصانع

الجيات المعنيو

تحميؿ وقياسات المموثات

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

غيرىا مف التقنيات البيئيو واإلداريو مثؿ:

الجيات المعنيو

لممنشئات



















-الجوده البيئية

نظـ اإلداره البيئيةالعماره الخضراءالصناعو النظيفوالمجال العاشر  :التعبير عن رسالة االتحاد األساسيو بصفتو ىيئو تعبر عن الشباب:
المساىمو فى التصدى ألىـ المشاكؿ التى

ندوات ولقاءات لمتوعيو والتدريب عمى كيفية

األمانو العامة لالتحاد بالتنسيؽ مع

تواجو الشباب مع االىتماـ بالمشكالت

التعامؿ مع أىـ المشكالت التى تواجو

الجيات المعنيو واالستعانو بخبراء

المراىقيف والمراىقات مثؿ :

التربيو وعمـ النفس .

التى تواجو المراىقيف

والمراىقات مف

الناحيو النفسيو  ،الجسديو والفكريو

 -الرغبة في الحصوؿ عمى حب الناس

وتقديرىـ  -عدـ القدرة عمى التحكـ في
االنفعاالت.
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النشاط

اليدف

تاريخ التنفيذ

اإلعداد والتنفيذ
2018

 -السموؾ العصبي في التصرؼ

2019

2020

2021

2022

-

زيادة أحالـ اليقظة  -سيولة االستثارة
وجرح المشاعر.

 -العناد أو التسمط أو العدوانية

-

ممارسة عادات غير مرغوب فييا -
صعوبة التركيز واالنتباه.
ندوات ومعسكرات عمؿ ولقاءات لمتعريؼ

األمانو العامو بالتنسيؽ مع الجيات

برامجنا ىى "نحف نيتـ بالبيئو العربيو"

المعنيو

 السواحؿ والمدف الساحميووالشواطئ

 الصحارى  ،نحف بدو الصحراءونحف سكانيا ونحف نحبيا

ونحمييا

 الودياف  ،نحف سكاف الوادىونحف نحبيا ونحمييا
 األنيار والبحيرات  ،نحف نحبياونحمييا

 -نحف أىؿ التراث (تراث البدو

–

تراث الفالحيف – تراث الصياديف)
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المتابعة والتقييم
بدوف وجود القدره والمعرفو والميارات المناسبو لمتابعة وتقييـ تنفيذ مراحؿ تخطيط وتنفيذ الخطو االستراتيجيو لمشاركو
الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى مجاؿ حمايو وتطوير وتنمية البيئو العربيو تكوف كافو الجيود المبذولو

معرضو لمعديد مف السمبيات  .كما انو ليس ىناؾ مجاال لمشؾ أف أغمب المشاركيف فى العمؿ باالتحاد والجمعيات
المشاركو بو والجيات الداعمو لدييـ قناعو تامو بأف أدوارىـ والمياـ التى يقوموف بيا ليا أثر إيجابى فى عمميو تخطيط
وتنفيذ مراحؿ الخطو االستراتيجيو لمشاركو الشباب فى األنشطو الشبابيو والتطوعيو فى مجاؿ حمايو وتطوير وتنمية

البيئو العربيو والبد مف توثيؽ تمؾ الجيود  .فإذا كاف ىناؾ عدـ تأكيد أو نقص فى المعمومات عف فاعميو وكفاءه

مايقوموف بو فأف ذلؾ سوؼ يكوف لو أثر سمبى عمييـ  .ولذا كاف مف الضرورى وضع نظاـ متابعو وتقييـ متكامؿ

ودقيؽ لرصد اإلنجازات والتقدـ الحادث فى تخطيط وتنفيذ الخطو وكذا لتدارؾ أى سمبيات أو معوقات قد تعترض مراحؿ

التنفيذ المختمفو .
نظاـ المتابعة الحالى تـ تصميمو بحيث يتـ استخداـ البيانات والمعمومات المتوصؿ الييا مف خالؿ النظاـ بمعرفة
متخصصيف باألمانو العامو لالتحاد العربى لمشباب والبيئو في اآلتي:


التخطيط المستقبمي



إعداد قاعدة بيانات لمتخذ القرار



تخميؽ معمومات متخصصة تستخدـ في المناقشة والتنسيؽ مع الجيات والمنظمات المشاركو فى تنفيذ

األنشطو والبرامج المحدده ومتخذى القرار



اقترح حموؿ المشاكؿ التنفيذية

الشكؿ التالى يوضح مفيوـ المتابعو وانسياب المعمومات

مجلس إدارة االتحاد

تقاريز إنجاساث
اقتزاح تمىيل +
اولىياث +إطار سمنى

استزاتيجياث  +إقزار
اولىياث واطز سمنيه

تنسيق وتبادل معلىماث

األمانو العامة لالتحاد

فرق العمل المشكله لتنفيذ
الفاعليات

متابعت أداء وتنفيذ األنشطه

المتابعة باإلعالـ ومقترحات المشاركيف

إفادة بالنتائج

وحدة المتابعه والتىثيق
باالتحاد

تقاريز
ومهام
المتابعت

ويتضمف نظاـ المتابعة عمى العناصر األساسية التالية:



تحديد معايير األداء

تجميع ومعالجة البيانات



مقارنة النتائج مع األىداؼ الموضوعة



تقارير المتابعة



توثيؽ الفاعميات

المبادئ التي يبني عمييا النظام
تـ تصميـ البرنامج أخذا في االعتبار المبادئ التالية:


المعايير الموضوعة تعكس تحديدا األداء في مجاؿ العمؿ التطوعى



المعايير الموضوعة تعكس أث ار واضحا عمى متابعة وعالج مشاكؿ تنفيذ الخطة



األسموب بسيط ودقيؽ في نفس الوقت بحيث يكوف أساس التخاذ القرار



المتابعة تكوف مستندة عمى حقائؽ ميدانية وليس اعتمادا عمى رأى أو وجيو نظر فريؽ المتابعة
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االفتراضات والمخاطر
أ – اإلفتراضات
االفتراضات هى العوامل الخارجية التى تكون خارج صالحيات وإمكانيات االتحاد العربى للشباب والبيئة ولكنها
ضرورية وحيوية لتحقيق االنشطة والنتائج والغرض العام وكذا الهدف المحدد
الغزض العام
االفتزاضاث
الهدف المحدد
+
النتائج

االفتراضاث
االفتراضاث

+
االنشطت
+

االشتراطاث المسبقت

ويجب قرائة الشكل البيانى السابق كالتالى:





عند تحقق االشتراطات المسبقة يبدء تنفيذ االنشطة
عند تنفيذ االنشطة وتحقق االفتراضات الخاصة بهذا المستوى تتحقق نتائج
هذة النتائج مع استيفاء االفتراضات الخاصة بهذا المستوى فأنها تؤدى إلى تحقيق الهدف المحدد
عند تحقق الهدف المحدد واالفتراضات الخاصة به فأنة يؤدى إلى تحقق الهدف العام

وعلية وبمجرد تحقق االشتراطات المسبقة يبدء تنفيذ األنشطة لتحقيق أهداف األتحاد العربى للشباب والبيئة وطبقا
للرسم البيانى السابق لتوضيح افتراضاتنا لتحقيق الغرض المطلوب.
اإلشتراطات المسبقة:
1
2
3
4
5

 إتفاق المشاركين باالتحاد العربى للشباب والبيئه والجهات والمنظمات الداعمه على تنفيذ الفاعليات المخططهفى التوقيتات المتفق عليها
 توفير االعتمادات الالزمة فى التوقيتات المناسبه إختيار المشاركين المناسبين وإنهاء اإلجراءات اإلداريه الخاصه بمشاركتهم فى التوقيت المناسب عدم ممانعة السلطات المعنيه على إقامه الفاعليات فى االماكن والتوقيتات المحدده -اإلستقرار السياسى واألمنى بالبلدان وأألماكن المحدده لتنفيذ الفاعليات
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االفتراضات الخاصة باألنشطة
 .1إمكانية تحقيق الغرض المحدد خالل الفترة المحددة لإلجراء
 .2مشاركة والتزام الجهات المنفذه والمشاركين
 .3توفر المناخ العام لتنفيذ النشاط المخطط
 .4إصدار القرارات اإلدارية والتنظيمية فى الوقت المناسب
 .5توفر االعتمادات وقوة العمل الالزمة فى التوقيت المطلوب
االفتراضات الخاصة بالنتائج
 .1إدارة االتحاد العربى للشباب والبيئة تظل ملتزمة بتحقيق األستراتيجيه المخططه وتفويض الصالحيات
لألمانه العامه لالتحاد والجهات المنفذه
 .2إلتزام األمانه العامه والعاملين المتخصصين والخبراء والمتطوعين
 .3إستمرار توفر المناخ العام المناسب لتنفيذ البرامج المخططه
االفتراضات الخاصة بالغرض
 .1اإلجراءات المطلوبة مناسبة وواضحة ومتفق عليها من كافة االطراف
 .2منهجية التنفيذ تتم بطريقة تشاركيه
 .3البرامج المخططة تتمشى مع التوجهات العامة للجهات المعنيه والمنظمات الداعمه
ب – المخاطر
.1
.2
.3
.4
.5

عدم موافقة السلطات المحليه على تنفيذ البرامج المخططه
عدم أو تأخر توفير االعتمادات الالزمة
تخلى إدارة اإلتحاد عن االلتزام بتحقيق التطوير المؤسسى والهيكلى لالمانه العامة لالتحاد
عدم التزام األمانة العامة والعاملين بتنفيذ االنشطة
تغير المناخ العام
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