أنا مع الطبيعة
دليل لمساعدة
الحكومات والمدن
التي تتطلع لالحتفال
بيوم البيئة العالمي
يوم البيئة العالمي
 5يونيه 2017

CC BY NC CIFOR

مقدمة

يوم البيئة العالمي هو اليوم الرائد لألمم المتحدة عندما
تتضافر الحكومات والمدن والمواطنين والقطاع الخاص التخاذ
اإلجراءات الالزمة لدعم حماية البيئة.
ونود هذا العام ،أن نجعل االحتفاالت أكبر وأفضل من أي وقت
مضى.
ولتحقيق ذلك ،سنرحب بمشاركة الحكومات والمدن لالستفادة
من المنصة العالمية التي يقدمها يوم البيئة العالمي .وفيما يلي
مجموعة من األفكار التي نأمل أن تدعمكم في تنظيم حدث أو
فعالية في بلدكم  /مدينتكم.

نبذة عن يوم البيئة
العالمي
على 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.

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

االحتفاالت العالمية
هذا العام نريد أن نرى ما إذا 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 .ومن خالل دعمكم نأمل أن نتمكن
من تحقيق ذلك!
وبالفعل ،تأتي التزامات من بلدان في جميع أنحاء العالم
لالستفادة من يوم البيئة العالمي من خالل اإلعالن عن القضايا
المتعلقة بالقمامة البحرية  -حيث يتزامن االحتفال بيوم البيئة
العالمي مع مؤتمر األمم المتحدة المعني بالمحيطات .ويوفر
يوم البيئة العالمي منبرا للحكومات الختيار القضايا التي
تهمها بصورة أكثر .ونود أن نجمع ونعرض مجموعة واسعة
من األنشطة الحكومية مع العالم ولذا اسمحوا لنا أن نعرف ما
تخططون للقيام به خالل يوم البيئة العالمي.

المبادئ التي يمكن أن
تساعدكم على التخطيط
لهذا الحدث الخاص بكم

تحديد القضايا:

ما القضية التي تريدون الترويج لها؟ حددوا المشكلة الحرجة
التي تعملون عليها فيما يتعلق بمسألة المناطق المحمية  /حفظ
الطبيعة وتحضير إعالن جديد يتم اإلعالن عنه في يوم البيئة
العالمي.

توظيف الحدث:
من هم الشركاء الذين سيشاركون بكثافة؟ النظر في أي من
الشركاء ،سواء كان ذلك في وسائل اإلعالم ،أو القطاع الخاص،
أو المجتمع المدني ،للمشاركة في دعم أنشطة يوم البيئة
العالمي في بلدك لضمان مشاركة جماهيرية كبيرة في ذلك
اليوم.

اإلعالم:
دعونا نعرف ما تخططون له :يمكننا بعد ذلك إدراجه في
إعالناتنا عن كيفية قيام العالم بعمل جماعي في يوم البيئة
العالمي.

سجل الحدث الخاص بك على الموقع التال :
www.worldenvironmentday.global
(سيتم فتح التسجيل في شهر مايو)

البلد المضيف
وموضوع عام 2017
يتمثل موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام والذي تستضيفه
دولة كندا في “ربط الناس بالطبيعة” ،مع شعار “أنا مع
الطبيعة” .ومن المقرر عقد عدد من الفعاليات في جميع أنحاء
كندا وستقوم سفارات كندا في العديد من البلدان بتنظيم
األنشطة أيضا.
ستطلب كندا من مواطنيها والمجموعات المتواجدة في جميع
أنحاء كندا االحتفال بيوم البيئة العالمي من خالل ما يلي:

البحث عن طبيعتك:
تقوم كندا بإصدار تذاكر مجانية تمنح ألي شخص للدخول
مجانا إلى جميع المتنزهات الوطنية في كندا طوال عام 2017
كجزء من االحتفال بالذكرى ال  150لعيدها القومي.

القيام بمغامرة:
تدعو كندا األسر وأطفال المدارس إلى االلتقاء في المتنزهات
للتمتع بالعديد 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.
ونأمل أن تلهم هذه األفكار اتخاذ إجراءات مماثلة في جميع
أنحاء العالم .وتتمثل الفكرة الجوهرية وراء هذا الموضوع
في توضيح القيمة التي تلعبها الطبيعة من حيث رأس المال
الطبيعي ورفاه اإلنسان ،وإبراز الصالت العميقة بين التنمية
المستدامة وحفظ الطبيعة.
نود أن ندعو الحكومات والمدن للمشاركة في هذا العام حتى
نتمكن من تصميم سلسلة من اإلعالنات الجديدة على مدار ال
 24ساعة في يوم  5يونيه /حزيران ،وتسليط الضوء على كيفية
انضمام العالم إلينا التخاذ إجراءات جماعية بشأن القضايا
البيئية.

عشر أفكار للمساعدة في إلهامك:
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 (كما سيكون لدينا المزيد من األفكار قريبا على موقع الويب).

للدروس المختلفة وستوجه المعلمين من خالل إيصالها .ويمكن
تحميل حزمة الدروس من موقع يوم البيئة العالمي.
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إن دعوة المجموعات الرئيسية األخرى (مثل المنظمات ذات
العضوية الكبيرة ،والمجموعات العلمية ،ومجموعات الشباب،
والزمالء في الوزارات األخرى ،ووسائل اإلعالم) لالجتماع معا
لمناقشة وضع خطة لالحتفال بيوم البيئة العالمي سوف تزيد
بشكل كبير من قدرة ونوعية األفكار المتعلقة بكيفية االحتفال
بيوم البيئة العالمي.

ادعوا وسائل اإلعالم للمشاركة
من خالل موظفي االتصاالت التابعين لكم ،عليكم التفكير
في كيفية إشراك وسائل اإلعالم في بالدكم لدعم يوم البيئة
العالمي .وستقوم األمم المتحدة للبيئة بإنتاج أفالم سيشارك
فيها سفراء النوايا الحسنة .إن تحفيز وسائل اإلعالم على
المشاركة لمعرفة ما تقوم به حكومتكم من أعمال سيحدث
فرقا حقيقيا.
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تواصلوا مع السفارة الكندية
ومكتب األمم المتحدة للبيئة
تخطط العديد من السفارات الكندية في أنحاء العالم بتنظيم
فعاليات لدعم يوم البيئة العالمي .عليكم التواصل معهم
لمعرفة كيف يمكنك التعاون والتواصل مع المكاتب اإلقليمية
لألمم المتحدة للبيئة التي تخطط لتنظيم أنشطة لالحتفال
بيوم البيئة العالمي.
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قوموا بإضاءة المباني الحكومية بإضاءة
خضراء

سيتم إضاءة المعالم الرئيسية في جميع أنحاء العالم بإضاءة
خضراء احتفاال بيوم البيئة العالمي .فلتفعلوا الشيء نفسه في
بالدكم من خالل إضاءة اآلثار الوطنية أو المعالم الرئيسية أو
المباني الحكومية بإضاءة خضراء.
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قوموا بتنظيم حدث ما في يوم  5يونيه
دعما لهذا اليوم ،قوموا باستضافة حدث ما حيث يمكن للشركاء
الرئيسيين في هذه القضية أن يجتمعوا ويناقشوا التحديات
واألفكار إلحراز تقدم بشأن مسألة المناطق المحمية  /حفظ
الطبيعة.
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قدموا أفكارا غير متوقعة وجريئة
تتمثل الطريقة األكثر تميزا لالحتفال بيوم البيئة العالمي في
القيام بشئ غير متوقع .لماذا ال تتحدوا أنفسكم وتتجاوزوا كل
التوقعات من خالل الخروج بفكرة من شأنها أن تبهر خيال
العالم .قدموا أفكارا تفاجئ الناس!

إلهم اآلخرين للمشاركة
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تجميع الموظفين من أجل المشاركة في عمل
جماعي
هناك الكثير من األشياء التي يمكنك القيام بها ،بدءا من
الحديث مع الناس أثناء وقت الغداء ،وصوال إلى تجميع
الموظفين من أجل المشاكة في القيام بتنظيف شاطئ ما،
ومنح العاملين معك يوما أجازة للذهاب للمتنزهات وإحداث
فرق فيما يتعلق بحماية الطبيعة .فكر كثيرا في فكرة تحفز
الموظفين على االنضمام للعمل الجماعي.
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الخروج للتمتع بالطبيعة
إن أفضل طريقة لالحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام هي
الخروج للتمتع بالطبيعة .وربما يستلهم حكومتكم تنظيم
اجتماع لمجلس الوزراء أو اجتماع لوزارة معين في حديقة
وطنية أو على الشاطئ؛ أو خروج جميع موظفي الوزارة من
أجل زراعة األشجار.
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اعلنوا عن إعالن جديد
نحن نتوقع مجموعة من اإلعالنات حول يوم البيئة العالمي
مثل إنشاء حدائق وطنية جديدة أو مناطق برية وغيرها من
اإلجراءات مثل معالجة التلوث البالستيكي .دعونا نعرف ما
هي االلتزامات التي يمكن أن تقدمها حكومتكم ،ربما لدعم
موضوع التلوث الذي ستناقشه جمعية األمم المتحدة للبيئة
في شهر ديسمبر القادم .وسوف ننشرها من خالل قنواتنا
اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بنا.
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ادعوا وزارة التعليم للمشاركة
سنقوم في هذا العام ،بتصميم حزمة من الدروس المستفادة
الجديدة لقطاع التعليم التي ستقوم منظمة اليونسكو بتوزيعها
على المدارس في جميع أنحاء العالم .ونحن نرحب بدعمكم
إلشراك وزارة التعليم لجعل دروس البيئة جزء من التعليم
الذي يدرس سنويا .وستتضمن حزمة الدروس أربعة خيارات

مواد تساعدك على
معرفة آخر التطورات
نحن نشجعكم على تحميل واستخدام المواد التي سنضيفها
إلى موقع يوم البيئة العالمي ،والتي تتوفر في الموقع

www.worldenvironmentday.global

تفاصيل االتصال
يسعد فريقنا مساعدتكم ،لذا يرجى التواصل معنا على البريد
اإللكتروني التاليworldenvironmentday@unep.org :
أو التواصل مع زمالئنا الذين ينظمون الخطط اإلقليمية ليوم
البيئة العالمي:
مكتب أوروبا

Isabelle Valentiny
isabelle.valentiny@unep.org

مكتب غرب آسيا

Marie Daher
marie.daher@unep.org

مكتب آسيا والمحيط الهادئ
Satwant Kaur
satwant.kaur@unep.org

المقر الرئيسي لألمم المتحدة
للبيئة:
Valeria Torner
valeria.torner@unep.org

مكتب أفريقيا

Mohamed Atani
mohamed.atani@unep.org

مكتب أمريكا الالتينية

Maria Amparo Lasso
maria.lasso@unep.org

مكتب أمريكا الشمالية
Laura Fuller

laura.fuller@unep.org

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

(سيتم فتح التسجيل في شهر مايو)

قم بتبادل ما تقوم به من أعمال مع استخدام
الهاشتاج:

#يوم_البيئة_العالمي
#أنا_مع_الطبيعة

