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 خرداد(16روز جهانی محیط زیست  ) پنجم ژوئن

 . مطبیعت من با : 2017شعار روز جهانی محیط زیست در سال 

سال قبل برای اولین بار، سازمان ملل متحد  45ماجرا از کنفرانسی در شهر استکهلم سوئد اغاز شد. 

همزمان با برپایی این کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. 

زیست  ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه

هدف از برگزاری چنین رخدادهایی جلب توجه عمومی به مسائلی است که  شد. UNEPسازمان ملل یا 

ای را به مناسبت  مراسم ویژه در سراسر جهان UNEP سال است  44حاال . کند محیط زیست را تهدید می

های خیابانی،  تواند به اشکال مختلف باشد مثل راهپیمایی کند. مراسم این روز می این روز برگزار می

های  های دوچرخه سواری، نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری، فعالیت همایش

 مربوط به بازیافت، پاکسازی و... 

ی چنین رخدادهایی جلب توجه عمومی به مسائلی است که محیط زیست را تهدید هدف از برگزار

کند. هر سال نیز یکی از مسایلی که شدیداً محیط زیست را تهدید می کند به عنوان موضوع این روز  می

 .انتخاب می شود
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 به سوي طبیعت براي زندگي: 2016شعار روز جهانی محیط زیست در سال 

  

 خرداد( در استان اصفهان: ۱۶-۲۲عناوين روزهاي هفته محيط زيست )

 خرداد؛ طبيعت و سالمت ۱۶يكشنبه 

 خرداد؛ طبيعت و نهادهاي اجتماعي ۱۷دوشنبه 

 خرداد؛ طبيعت و صنعت ۱۸سه شنبه 

 خرداد؛ طبيعت و هنر ۱۹چهارشنبه 

 خرداد؛ طبيعت و رسانه ها  ۲۰پنجشنبه 

 خرداد؛ طبيعت و احكام الهي ۲۱جمعه 

 خرداد؛ طبيعت، كودك و نوجوان  ۲۲شنبه 

 

 
 

 



 : 2015شعار روز جهانی محیط زیست در سال 

 هفت میلیارد رویا، یک سیاره، با احتیاط مصرف کنید

 تحد به مناسبت روز جهانی محیط زیست:پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل م 

 است. "هفت میلیارد رویا، یک سیاره، با احتیاط مصرف کنیم"شعار امسال روز جهانی محیط زیست 

افزایش کیفیت زندگی همه مردم، بدون افزایش تخریب محیط زیست و به خطر انداختن منابع  ؛هدف توسعه پایدار

هایی که انرژی کمتری یم این کار را با تغییر الگوی مصرف خود به سوی کاالمورد نیاز نسل های آتی است. ما می توان

 مصرف می کنند، بهره برداری بهینه از آب و سایر منابع و همچنین کمتر هدر دادن مواد غذایی به انجام برسانیم.

تغییرات اقلیمی را شاهد های بزرگی در زمینه توسعه پایدار و در این سال دگرگونی، زمانیکه امید داریم تا پیشرفت

باشیم، اجازه دهید تا روز جهانی محیط زیست را با هوشیاری بیشتر نسبت به اثرات زیست بومی فعالیت هایمان جشن 

هایمان فکر کنیم. اجازه دهید مهمانداران بهتری برای بگیریم. اجازه دهید درباره پیامدهای زیست محیطی انتخاب

 سیاره خود باشیم. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 :میالدی  2014شعار روز جهانی محیط زیست در سال 

یتان را باال ببرید " هب نشاهن مقابله با گرمایش زمین    "هن سطح ردیااه را  صدا
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


