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مقدمة
هناك كلمة واحدة فقط الحتفاالت هذا العام تعبر عما نريد أن
نقوم به في يوم البيئة العالمي ،أال وهي :الملحمة .والهدف من
ذلك هو أن تكون االحتفاالت أكبر وأفضل من أي وقت مضى،
ودعوة الناس إلظهار حبهم وتعلقهم بعالمنا الطبيعي المشترك.
ولتحقيق ذلك ،نحتاج إلى دعمكم .تم تصميم هذا الدليل
القصير لمساعدة المنظمات في القطاعين العام والخاص على
إيجاد سبل للمشاركة في احتفاالت يوم البيئة العالمي ،والحلم
بأحالم عظيمة وجعل عام  2017أكبر األعوام احتفاال بيوم البيئة
العالمية أكثر من أي وقت مضى!!

نبذة عن يوم البيئة
العالمي

يوم البيئة العالمي هو اليوم الرائد لألمم المتحدة لتشجيع
الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل حماية البيئة.
وعلى مر السنين ،نمى يوم البيئة العالمي ليكون أحد أكبر
المنصات العالمية للتوعية العامة والذي يُ حتفل به أكثر من
مليون شخص في أكثر من  100دولة.

يوم البيئة العالمي هو “يوم لكل الشعوب” لفعل شيء إيجابي
تجاه للبيئة .ويتمثل هدفه في تسخير األعمال الفردية
وتحويلها إلى قوة جماعية لها إرث من التأثير الحقيقي والدائم
على كوكب األرض .وبدءا من البحرين وصوال إلى بانكوك،
يُ حتفل بهذا اليوم بطرق ال تحصى تتمثل في تنظيف الشواطئ
وزراعة األشجار ومسابقات الصور ،مع اآلالف من األطفال
المشاركين من خالل مدارسهم .ويتمثل جمال هذا اليوم في
هذا التنوع العظيم .وهو يوم يجتمع فيه الناس في جميع
أنحاء العالم للعمل بشكل جماعي ،ورعاية هذا الكوكب وإظهار
حبهم ونود هذا العام أن نضع الشباب في الصورة للمساعدة
فس تحسن كوكبنا.

كل سنة.
في كل مكان.
لكل فرد.
شارك معنا ما تقوم به من أعمال مستخدما
الهاشتاج
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#يوم_البيئة_العالمي
#أنا_مع_الطبيعة

البلدالمضيف
وموضوع عام 2017
يتمثل موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام والذي تستضيفه
دولة كندا في “ربط الناس بالطبيعة” ،مع شعار “أنا مع
الطبيعة” .وتتمثل الفكرة التي تدعم هذا في أنه في عالمنا
الحديث ،يقضي القليل منا وقتا كافيا بعيدا عن حياتنا اليومية
يعيش فيه لتقدير عالمنا الطبيعي الرائع والمشاركة في حمايته.
ومن خالل االحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يحاط بهذا
الجمال ،يمكننا إعادة اكتشاف أهمية رعاية البيئة بحيث يمكن
أن تهتم بنا أيضا .ومع أخذ ذلك في االعتبار ،ستطلب كندا من
مواطنيها االحتفال باليوم بعدة طرق مدهشة ،منها:

البحث عن طبيعتك:
تقوم كندا بإصدار تذاكر مجانية تمنح ألي شخص للدخول
مجانا إلى جميع المتنزهات الوطنية في كندا طوال عام .2017

القيام بمغامرة:
تدعو كندا األسر وأطفال المدارس إلى االلتقاء في المتنزهات
لتسجيل العديد من أشكال الحياة البرية قدر اإلمكان كجزء من
“تقدير أهمية الطبيعة”.

تعلم أن تحب العالم الطبيعي
تعلم أن تحب العالم الطبيعي :ستعطي المدارس في جميع
أنحاء البالد األولوية للبيئة في دروسهم لتعميق فهم طالبهم
لماذا تعد الطبيعة مهمة جدا لرفاهية اإلنسان.

االحتفاالتالعالمية
هذا العام نريد أن نرى ما اذا كنا نستطيع تخطي أكبر عدد
من األنشطة التي تحتفل بيوم البيئة العالمي مع أكثر من
 4000حدث من األحداث الجارية ،وأكثر من  20مليون شخص
يتابعون االحتفاالت عبر اإلنترنت ،وأكثر من  1.5مليون شخص
يشارك في هذه االحتفاالت .نحن نريد أن نضع المدارس في
صميم احتفاالت يوم البيئة العالمي لذا فإن تسجيل نشاطك
سوف يساعدنا على عرض حالة عن كيفية مشاركة المدارس
من كندا إلى الكاميرون في دعم يوم البيئة العالمي .دعونا
نخلق حركة للعمل وتشجيع األصدقاء والعائلة والزمالء في
العمل إليجاد سبل مبتكرة لنكون #مع_البيئة .ونود أن نرى
ونسمع عن كيفية احتفالك بيوم البيئة العالمي لذلك تأكد من
إعالمنا عن نشاطك!

يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي:
worldenvironmentday@unep.org

لماذانحتفلبيومالبيئة
العالميفيالمدارس؟
التعلم:
إن خطط الدروس التي تم تصميمها لتناولها في يوم البيئة
العالمي هي مصدر كبير للمعلمين :يرجى استخدامها اخبرنا إذا
كان لديك أفكار جيدة أخرى لكيفية التدريس في هذا المجال.

اإللهام:
إنه وسيلة إللهام الطالب (أولياء األمور) حول كيفية تعلم
الطالب الصغار السن والعمل على دعم حماية البيئة.

كن جزءا من التغيير:
لماذا ال تستغل المدرسة يوم البيئة العالمي لكي تصبح أكثر
خضرنة أي مراعية للبيئة؟ هناك طرق ال حصر لها التي يمكن أن
تحسن ما تفعله حاليا.

اعرض فكرتك وتحدث عنها:
استغل يوم البيئة العالمي للسماح لوسائل اإلعالم المحلية
لمعرفة ما تقوم به مدرستك من أعمال ،وتبادل هذه المعلومات
على وسائل التواصل االجتماعي ،وقم أيضا بتسجيل الحدث
الخاص بك على الموقع حتى نتمكن من تبادل األنشطة الخاصة
بك مع المجتمع العالمي في يوم البيئة العالمي.

خمسأفكارللمساعدة
فيإلهامك:

هناك مجموعة ال حصر لها من الطرق التي يمكنك من خاللها
االحتفال بيوم البيئة العالمي .لمساعدتك في طريقك ،حددنا
بعض الطرق التي يمكن للمنظمات المشاركة فيها!
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اجعل مدرستك تركز على البيئة
قم بإخبار طالبك بشأن كيف نعتمد جميعا على الطبيعة
وحاجتنا لرعاية الطبيعة وحمايتها .وسيتم توفير حزمة من
الدروس الخاصة بالبيئة ويمكن تحميلها من موقعنا:
www.worldenvironmentday.global
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اعمل على حل مشكلة ما
لماذا ال تضع مدرستك تحديا لتنظيم نشاط مثل تنظيف
الحدائق أو الشواطئ أو المناطق الحضرية المحلية التي يمكن
الرجوع إليها مرة أخرى على مدار العام.
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خصص مساحة دائمة لإللهام
إنشاء ركن للتعليم البيئي في المدارس أو النوادي التي يمكن
أن تلهم الناس للمشاركة ،ويمكن أن يركز هذا على زيادة الوعي
بشأن إعادة التدوير.
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اخرج واستمتع بالطبيعة
في يوم البيئة العالمي ،لماذا ال تأخذ الطالب خارج فصلهم
لقضاء بعض األوقات في االستمتاع بمالحظة جمال الحياة
من حولكم .هناك أمثلة ال حصر لها للكتاب والشعراء والعلماء
والمبتكرين المشهورين الذين ألهمتهم الطبيعة كثيرا .وقد
ينتابك شعورا بالمفاجأة مما قد تجده في فناء مدرستك.

المبادئ التي يمكن أن
تساعدكمعلىالتخطيط
لهذا الحدث الخاص بكم
الحلم بتحقيق فكرة :
جمع زمالئك لتبادل األفكار واألنشطة التي يمكن أن تحدث
ّ
فرقا .ماذا يمكن أن يكون األثر الجماعي للمدرسة على حل
المشكلة؟ هل هناك مشكلة يمكن أن يستفيد منها األطفال حقا
من خالل التعلم؟

استمتع بوقتك:
اجعل هذا الحدث الخاص بك ليوم البيئة العالمي بمثابة متعة،
وإلهام ومثير لالهتمام  -وعليك أن تكون متحمسا للفكرة التي
لديك – اذهب لالستمتاع بوقتك في الطبيعة!

فاجئ نفسك:
في كثير من األحيان نفكر في ما ال يمكننا القيام به ،بدال من
التفكير فيما يمكننا القيام به .عليك بالتفكير فيما يمكنك القيام
به والتحلي باألمل  -إنه الشيء الذي يتنقل بيننا بصورة سريعة
جدا نحن البشر.

إلهام

فكرة عظيمة سوف تجذب األخرين بطبيعة الحال الذين يمكن
أن يقلدوا فكرة صغيرة وجعلها غير عادية .لذلك ،مع قوتك
المتمثلة في اإلقناع ،اعمل على تجميع األشخاص الذين تعتقد
أنهم يمكنهم أن يجعلوا هذا الحدث حدثا عظيما! واعمل على
مشاركة هذه التجارب الرائعة مع المعلمين والمدارس األخرى
التي لديك عالقة معها!
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اشغل نفسك
قم بتنظيم أحد األنشطة التالية في مدرستك:
•مسابقة للرسم أو التصوير لترى كيف يمكن أن
يكون الناس مبدعون في التعبير عن حبهم
للطبيعة .ويمكن أن تصبح هذه المسابقة
بمثابة مسابقة ملصقات تدعو الناس إلى
اتخاذ إجراء حيال البيئة في يوم  5يونيه.
•جمع الخبراء لتعليم الطالب معلومات
عن قضايا بيئية محددة تكون ذات صلة
بمجتمعهم.
CC BY NC CIFOR

•مساعدة الطالب على معرفة ما يقوم به
مجتمعهم من أعمال للحفاظ على البيئة
ومساعدتهم على االنخراط في هذه العملية.

اآلخرين:

ماهيالخطوةالتالية
للمساعدة في نشر المعلومات عن يوم البيئة العالمي ،نشجعك
على استخدام موقعنا اإللكتروني استخداما كامال .ففي هذا
الموقع ستكون قادرا على ما يلي:

سجل نشاطك على الموقع الشبكي:
إذا قمت بالتسجيل ،سنقوم بتسليط الضوء على عملك على
جميع المنصات الرقمية لدينا!

تحميل مواد المناهج الدراسية:
سنقوم بإضافة حزم دروس مدرسية إلى موقعنا الشبكي ،عليكم
تحميلها ودعونا نعرف كم هي مفيدة لكم.

المواد:
تحميل مجموعة أدوات العالمة التجارية مع جميع الشعارات
لتتمكن من استخدامها في يوم البيئة العالمي.

أفكار أخرى:
إقرأ ماذا يقوم به اآلخرون واستلهم افكارا منهم.

تفاصيلاالتصال
يسعد فريقنا مساعدتكم ،لذا يرجى التواصل معنا على البريد
اإللكتروني التالي:

worldenvironmentday@unep.org

سجل الحدث الخاص بك على الموقع التالي:
www.worldenvironmentday.global

(سيتم فتح التسجيل في شهر مايو)
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قم بتبادل ما تقوم به من أعمال مع استخدام
الهاشتاج:

#يوم_البيئة_العالمي
#أنا_مع_الطبيعة

