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جثليف الشباب لليادة دولت
إلامازاث هحى مظخلبل مظخدام

جلىيت التزام املجخمع لخحليم
الاطخدامت والحماًت البيئيت
زفع معدل جىعيت املجخمع بشأن
مظائل الىفاًاث و فصلها

زفع معدل الىعي البيئي
لدي طالب املدازض

زفع معدل الىعي البيئي
لدي طالب الجامعاث

زفع معدل الىعي البيئي لدي
طالب معاهد الخدزيب املنهي

• العمل مع وشازة التربيت والخعليم لظمان إدزاج
ألاولىياث البيئيت للدولت في املىاهج املدزطيت
الجدًدة للىشازة من املسحلت الابخدائيت حتى الثاهىيت
و إعداد املىازد الخاصت بها
• تشجيع املدارس الخاصة على إدراج التثقيف البيئي
ً
رسميا في مناهجها
• وطع وجىفير بسهامج جطىعي وطني ًدعم الاطخدامت
على مظخىي املدازض والجامعاث واملعاهد الخدزيبيت
ّّ
هيل
• تضمين التثقيف البيئي في برامج تدريب ّ
املدرسين و
تطويرهم الوظيفي
• جلييم الجدوي ووطع وجىفير إطاز لخظمين
الاطخدامت في الصفىف الجامعيت لالدخصاصاث
السئيظيت
حدوي
جظمين معاًير الاطخدامت في الخدزيب
• جلييم
املنهي و ادخياز معهد منهي مذخاز همشسع ججسيبي

زفع معدل جىعيت املجخمع بشأن حىدة
الهىاء ّ
وحغير املىاخ و شيادة الظلىن
إلاًجابي

زفع معدل جىعيت
املجخمع بشأن الخىىع
البيىلىجي

بىاء الشساواث املجخمعيت
و إشسان الظفساء املظخدامين في
املجخمع

• إطالق مبادزاث جىعيت لخحظين فهم املجخمع لآلثاز
البيئيت الىاججت من اطخذدام الطاكت املنزليت
واملياه وجىحيه الظلىن العام هحى ممازطت
الترشيد
• إطالق مبادزاث لصيادة جىعيت املجخمع على آثاز
الىلل على حىدة الهىاء ّ
وحغير املىاخ وجىحيه
الظلىن العام هحى الىلل املظخدام
• حمالث جىعيت هادفت لصيادة الخثليف على كظاًا
ّ
الخىىع البيىلىجي واملىاطم املحميت

• حعصيص مشازهت املجخمع في املىاطم املحميت وحدائم
الحيىاهاث وأحىاض ألاطمان
• بىاء شساواث مع مجمىعاث مجخمعيت لخمىين
إًصال ّزطائل الخثليف والىعي البيئي
• إشسان طفساء لالطخدامت من املجخمع املحلي
لصيادة الخىعيت بأهميت املعيشت والعمل بصىزة
مظخدام
• جىظيم وإحساء مساحعت طىىيت للفعالياث و
املىاطباث البيئيت الىطىيت

حشجيع املشازهت الفاعلت
للشسواث واللطاعاث الاكخصادًت
ّ
الخىحه هحى الاطخدامت البيئيت
في

جثليف الحىىماث والجهاث
املعىيت السئيظيت بشأن
اللظاًا البيئيت

طمان مىاءمت وفعاليت حهىد الخىعيت
والخثليف البيئي في دولت إلامازاث

زفع معدل الىعي البيئي لدي
الشسواث و شيادة الظلىن
إلاًجابي

وطع اطتراجيجياث محليت
للخىعيت والخثليف البيئي

زفع معدل الىعي البيئي لدي
الصيادًن واملصازعين واعخمادهم
للممازطاث املظخدامت

زفع معدل الىعي البيئي لدي
كطاع البىاء والصىاعاث

• حعصيص الاطخدامت البيئيت في ميان العمل من دالل
ّ
بسامج جىعيت حظتهدف أصحاب العمل واملىظفين
• جىظيم وإدازة مظابلت وطىيت طىىيت مليافأة الشسواث
في اللطاعاث الاكخصادًت على طلىهها املظخدام بيئياّ
• إطالق بسامج جىعيت وجدزيب ّ
حعصش الاطخدامت البيئيت في
كطاع الظياحت والظيافت

اطخطالعاث وطىيت طىىيت

زفع معدل جىعيت املظؤولين
الحىىميين بشأن املىاطيع
البيئيت العامت

إوشاء شبىت من زواد الاطخدامت
البيئيت وإطالق حائصة حىىميت
طىىيت لالطخدامت البيئيت

• إشسان صاوعي اللساز السئيظيين بصىزة فعالت
لظمان جظمين الاعخبازاث البيئيت في الظياطاث ـ
الحىىميت ودعم الاطتراجيجيت الىطىيت للخىعيت
والخثليف البيئي بأدواث طياطيت و جىظيميت

• إطالق مبادزاث جثليف وجىعيت حظتهدف أصحاب
املصازع والعاملين فيها عن كظاًا املياه الجىفيت
وجىحيه الظلىن إلاًجابي في ما ًذص ممازطاث
الصزاعت املظخدامت بيئياّ

• جىظيم أوشطت جىعيت حظتهدف الجهاث الحىىميت
السئيظيت (مثل البلدًاث) التي حشسف على أهبر
كطاعاث اطتهالن املياه الجىفيت

• إطالق مبادزاث جثليف وجىعيت حظتهدف الصيادًن
وحعصيص ممازطاث الصيد املظخدام
• إطالق حمالث وأوشطت لدشجيع ّ
الحد من الىفاًاث
وإعادة اطخذدامها وجدويسها في كطاع البىاء

• إوشاء شبىت من السواد في مجال الاطخدامت على
مظخىي الجهاث الحىىميت الاجحادًت واملحليت لخعصيص
ّ
الخىعيت في الاعخبازاث البيئيت بين املىظفين
الحىىميين

• اطتهداف العمال ألاحاهب في كطاع البىاء من لخعصيص
املمازطاث البيئيت
• إطالق مبادزاث جىعيت حظتهدف اللطاعاث الصىاعيت
بشأن الظياطاث واللىاهين وألاهظمت واملعاًير البيئيت ـ
الجدًدة ّ /
املحدثت لخحظين الامخثال لها

• جىظيم مظابلت طىىيت جيافئ الجهاث الحىىميت
الاجحادًت واملحليت التي جثبذ امخياشها في الاطخدامت ـ
البيئيت

بىاء الشساواث ووطع الاجفاكياث
حىل الخثليف والخىعيت البيئيت

بىاء اللدزاث الىفؤة في دولت
إلامازاث لخمىين جىفير الاطتراجيجيت
الىطىيت للخىعيت والخثليف البيئي

جمىيل مبادزاث الخىعيت
والخثليف البيئي
ّ
جدزيب املىظفين في مجال
الخىعيت البيئيت في الجهاث
البيئيت املحليت

إوشاء مسهص املعسفت للخىعيت
والخثليف البيئي

• حعميم ووشس الاطتراجيجيت الىطىيت للخىعيت والخثليف ـ
البيئي على الجهاث املعىيت
• وطع اطتراجيجياث محليت للخىعيت والخثليف البيئي
جخماش ى مع الاطتراجيجيت الىطىيت للخىعيت والخثليف ـ
البيئي
• إحساء مساحعت دوزيت لالطتراجيجيت وطمان جحدًثها في
ّ
الخىحهاث
طىء ألاولىياث البيئيت الجدًدة ومساكبت
الظلىهيت لىشف أي مشاول بيئيت حدًدة
• إحساء اطخطالع طىىي للخىعيت والظلىن البيئي على
املظخىي الىطني لخعلب الخغييراث و جأهيد جطبيم
الاطتراجيجيت الىطىيت للخىعيت والخثليف البيئي
ّ
حعلب ّ
جلدم وهفاءة وفعاليت جىفير الاطتراجيجيت
•
الىطىيت للخىعيت والخثليف البيئي من دالل جلازيس
مىخظمت وجحدًد حاالث الاهحساف وحظليط الظىء
على املذاطس واملشاول للفسيم الىطني
• بىاء شساواث مع مىظماث غير حىىميت وإبسام اجفاكاث
مع حهاث حىىميت ذاث صلت للخعاون في حهىد
الخىعيت والخثليف البيئي في دولت إلامازاث

• بىاء شساواث مع اللطاع الخاص لسعاًت جىفير بسامج
الخىعيت والخثليف البيئي

• وطع مذطط وطني للمىح لدعم أفظل مشازيع
الخىعيت والخثليف البئي من حيث املمازطاث التي
ّ
جىفس الخعليم والخدزيب وإمياهيت بىاء اللدزاث لخحليم
الاطخدامت
ّ
• جىفير الخدزيب السطمي وبىاء املهازاث للمىظفين في
مجال الخىعيت والخثليف البيئي في وشازة البيئت واملياه
والجهاث البيئيت املحليت
• إوشاء مسهص مخذصص للمعسفت في مجال الخىعيت
والخثليف البيئي على املىكع إلالىترووي لىشازة البيئت
واملياه

