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يوم البيئة العاملي؟بما املقصود 

 يوني5الذي يحتفل به في يوم البيئة العاملييعد 
ا
ه من كل عام أحد أكبر األيام الدولية احتفال

امج األمم املتحدة برنمنصة عاملية للتواصل البيئي بقيادة وقد نما الحدث ليصبح أكبر . .بالبيئة
ا منذ عام  بإشراك الحكومات واألعمال التجارية واملواطنين 1973للبيئة والذي يعقد سنويا

لم لحماية حيث يشارك ماليين األشخاص من جميع أنحاء العاامللحة،البيئيةملعالجة القضايا 
الكوكب

لستعادة النظام2030ة وسيكون اليوم العاملي للبيئة لهذا العام هو بداية عقد األمم املتحد
ن أعالي البيئي، وهي مهمة عاملية إلحياء مليارات الهكتارات من الغابات واألراض ي الزراعية، م

ل عيش الناس يمكننا تعزيز سبو فقط من خالل النظم البيئية الصحية . الجبال إلى أعماق البحار
واحدةل نملك سوى أرض"تي حت شعار ومواجهة تغير املناخ ووقف انهيار التنوع البيولوجي

إلى أن أنماط وتشير الدراسات. ترتبط أنماط معيشتنا بثلثي انبعاثات غازات الحتباس الحراري 
في املائة بحلول عام 70إلى 40الحياة والسلوكيات املستدامة يمكن أن تقلل انبعاثاتنا بنسبة 

2050.
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وسط ازمة الكوكبسوف تستغل الحكومات والشركات هذا اليوم إلجراء تغييرات عاملية تحويلية
الحاجة الي الثالثية املتمثلة في تغير املناخ وفقدان التنوع البيولوجي و التلوث والنفايات أصبحت

العمل علي حماية الكوكب الن اكثر أهمية من أي وقت مض ي

أن يلعبوا و الفراد ولكن، يجب أن يتم اتخاذ إجراء هادف على جميع املستويات، ويمكن للناس 
ا في قيادة التغيير وتمكين العمل الجماعي لضمان قدرتنا على تحقيق موضوع الي ا حاسما وم دورا

العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة’’: العاملي للبيئة لهذا العام
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يئة العاملي في كل عام، تستضيف دولة مختلفة الحتفالت املخصصة ليوم الب
حتفالت وتم اختيار السويد كدولة مضيفة ل . حيث تقام الحتفالت الرسمية

2022يوم البيئة العاملي لعام 
و ما يتطلبه ذلك" ل نملك ال ارضا واحد"و يركز الحتفال هذا العام علي 

بالعيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة 

.  ابيفي املقام األول، يوفر يوم البيئة العاملي منصة عاملية إللهام التغيير اإليج
:ويوفر دفعة إلى ملا يلي

املجتمع لكي يعيد التفكير في كيفية استهالك موارد األرض املحدودة▪
صادات الشركات التجارية لتطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والنتقال إلى القت▪

الخضراء
املزارعون واملصنعون لإلنتاج بصورة مستدامة▪
الحكومات لكي تقوم بالستثمار في إصالح البيئة▪
 ل▪

ا
لبيئةالتربويون إللهام الطالب للعمل، والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة

يوجد باليين املجرات في هذا الكون 
يوجد باليين الكواكب في مجرتنا
لكن ال نملك سوى أرض واحدة


