
 

 أدوات وأفكار لیوم األرض
 من أكبر المشاكل التي تواجھ العالم الیوم مشكلة التغییر المناخي وأضرار البیئة.

حّل ھذه المشاكل لیس سھال لكنھ یصبح ممكنا من خالل تثقیف الناس وتعلیمھم عن أسباب ھذه 
 المشاكل.  

جدا  الوطن العربي مھتمٌّ  یتعّرف الشباب العرب على القضایا البیئیة ألنّ من المھم جدا أن 
 بالطاقة.  

ھو زیادة الوعي العالمي بمشاكل البیئة وذلك من خالل  2017ف شبكة یوم األرض في دھ
 مشاركة الوطن العربي لنعمل معا بشكل مسؤول لحمایة المستقبل.

 الخطوات التالیة سوف تساعدكم على تنفیذ نشاط ناجح لیوم األرض:

بھ ونالذي ستقومالبیئي بمحتوى النشاط  التفكیر -1  

لھ رسالة واضحةتصمیم  -2  

مع مسؤولیتكم عن تحدید جدول العمل وتقسیم العمل : مفریق العمل الذي سیعمل معك تحدید -3
 بین أفراد الفریق.

تعمیم خبر النشاط البیئي في وسائل التواصل االجتماعي -4  

  تشجیع الناس على حضور النشاط -5

 التفاصیل:

بمحتوى النشاط البیئي الذي ستقومون بھ:التفكیر  -1  

أفكار:تعلیم عن: تنمیة الوعي البیئي،   البستنة، زراعة األشجار أو جمع تبرعات لزراعة  
  األشجار.

أدوات تقدمھا شبكة یوم األرض: أدوات للمعلّمین والمدارس والجامعات، أدوات للحكومات، 
 أدوات للجماعات الدینیة.



 
لھ (حّدد ھدفا واعمل علیھ): تصمیم رسالة واضحة -2  

 مثال: التعلیم ھو أساس التقّدم.  وسنستخدم التعلیم لتحقیق األھداف التالیة:

 بناء عالم یحترم الِقیَم البیئیة ویخلق مجتمعات مستدامة لكّل الناس.

 توعیة الشعوب بحقیقة التغییر المناخي

     ایجاد وسائل للحراك البیئي المحلي

تحدید فریق العمل الذي سیعمل معكم:  -3  

عن تحدید جدول العمل وتقسیم العمل بین أفراد یكون رئیس الفریق مسؤوال عن التنظیم و
 الفریق.

یكون فریق التواصل مسؤوال عن كتابة رسالة النشاط البیئي التي ستظھر في األخبار وفي 
 وسائل التواصل االجتماعي.

انیة ویكون مسؤوال عن المتطّوعین والشراكات والنشاطات.االدارة والخدمة المیدفریق   

:تعمیم خبر النشاط البیئي في وسائل التواصل االجتماعي -4  

وسائل االعالم المختلفةوضع الئحة ب  

 ارسال برید الكتروني بالمعلومات المھمة عن النشاط البیئي وخطتھ

االعالمجمع معلومات خالل یوم النشاط وارسالھا الى وسائل   

تشجیع الناس على حضور النشاط -5  

 االعالن عن النشاط من خالل وسائل التواصل االجتماعي

 عمل نشرات

 العمل مع القادة المحلیین والدارس

 العمل مع األندیة والمنّظمات



 
 تسجیل النشاط على موقع شبكة یوم األرض االلكتروني

 


