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..  جاء االهتمام بأسبوع البيئة من خالل مرسوم ملكي، صدر فيه 

ى هـ تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، حيـث تتـول١٤٣٩-٨-٢٢بتار�خ ) ٤٥٥(قرار مجلس الوزراء"
لبيئيـة وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيـات ا

." للمشاركة في نشاطاته

قصة أسبوع البيئة 



:القسم األول 

2023لماذا أسبوع البيئة 



جميعا نحن جزء من هذا العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه ونشترك"
يـر مـن في هذه المسؤولية، وسنسـهم �ـإذن هللا بفاعليـة فـي وضـع الحلـول للكث

ة، وسنستمر قضايا العالم الملحة ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدام
"في العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين

خادم الحرمين الشريفين
زيزالملك سلمان بن عبدالع

ندّشن ال�وم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطـف "
ى ثمارها سويا، إيمانا منا أن آثار التغير المناخي ال تقتصـر علـ
.."البيئية الطبيعية فقط بل تشمل االقتصاد واألمن

سمو ولي العهد
محمد بن سلمان



تبة من رار المترألن بيئتنا ال تقتصر فقط على الشجرة بل هي كل ما يحيط بنا من كائنات حية وغير حية، ولرفع الوعي بأهمية التوازن البيئي واألض
سم في شأن طلب تغيير اصدر قرار مجلس الوزراء . التلوث، واألدوار التي يمكن أن يساهم بها جم�ع افراد المجتمع و القطاعات العامة والخاصة

.  أسبوع الشجرة إلى أسبوع البيئة
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نفيذه ودعوة ة إقامته وتـاه والزراعـة والميـتخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام حيث تتولى وزارة البيئ"
".الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته

:455في القرار رقم قرر ما يليتيل

هـ1439قرار مجلس الوزراء لماذا أسبوع البيئة؟ 



الهوية البصرية  

ئي الذي الشعار يحمل بداخله ما هو أكبر من مجرد رسوم وأشكال، ليعبر عن التنوع البي
حرية والبرية تحتويه المملكة العربية السعودية من تنوع جغرافي وح�وي في البيئة الب
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ع البيئة  دمج بين شعار مبادرة التوعية البيئية وأسبو



تحميل الهوية البصرية

https://linktr.ee/ew23
https://linktr.ee/ew23






 2023العنوان الرئيسي ألسبوع البيئة

بيئتــــك فــــإن البيئــــة حمايــــة ألنــــك الــــواعي بأهميــــة 
اًء حرصك ووعيك وأي سلوك تقـوم بـه ، سـو..تعرف..تعرفك

. ره عل�ها وعليككان سلوًكا سلبًيا أو ايجابًيا ألنه ينعكس تأثي
ذه ليتعـرف الجمهـور أكثـر علـى أبطـال هـ)بيئتك تعرفـك ( 

. جتمعباقي أطياف المليتبناهاالبيئة وتعزيز سلوكياتهم 
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بيئتك تعرفك
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هـ 1444شعبان 22الموافقم 2023مارس 14



04 03

01
تعريــــف المجتمــــع بأســــبوع البيئــــة 

ل  السعودي والمساهمة في زيادة التفاع

02
توعيــة الشــرائح المســتهدفة بأهميــة 

القضايا البيئية  

تحفيــــز حــــس المســــؤولية الفرديــــة 
. والجماعية للمحافظة على البيئة

محافظة تعزيز السلوكيات البيئية تجاه ال
على البيئة  
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األهداف 



فراد   نؤمن بدور الجم�ع ونتطلع لمشاركة كافة القطاعات واأل
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األفراد من كافة القطاع العام 
أطياف المجتمع 

ي القطاع غير الربحالقطاع الخاص 
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نشر المخرجات في الحسابات الرقمية للجهات المشاركة 

المشاركة بالتصاميم والمحتوى الخاص بأسبوع البيئة في اللوحات الداخلية والخارجية 

زيادة الوعي البيئي داخل أفراد المنظمات والهيئات من خالل نشر المعلومات البيئية  

الرسائل النصية التوعوية  

تحفيز الموظفين الستبدال المخلفات الورقية بوسائل المراسلة والعمل الحديثة  

تنظيم المحاضرات العلمية والنشاطات المدرسية والخطب الدينية وإقامة الفعاليات الميدانية 

التعهدات بتغيير السلوكيات السلبية تجاه البيئة إلى سلوكيات إيجابية 

بيئة مقترحات لالحتفاء بأسبوع ال

كود لتحميل المحتوى امسح البار

د تواصل معنا لنساعدك أكثر في تحدي
طرق المشاركة المناسبة لك 



سيتم رفع خطة التفعيل على الباركود التالي 

اركتكم لنعمل معاً على تحق�ق المستهدفات من خالل مش
لنا في تفعيل ونشر مخرجات أسبوع البيئة   



نماذج للتصاميم 
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ةجم�ع التصاميم الخاص

ئةبأسبوع البي
سيتم رفعها على 

الباركود التالي



آالء محمد لبني  / المستشارة 
0540487380

ENVAwareness@mewa.gov.sa

يئة لمزيد من المعلومات حول أسبوع الب
وطرق المشاركة تواصل معنا 



شكراً 
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