
 
 

Become Earth Day 2020 Ambassador  

Simply, sign up, join us, mobilize your community and lead an environmental action in your area. 

For Earth Day (April-22, 2020), Earth Day Network primary focus on below issues: 
 Climate Action 
 Science and Education 
 People and Communities 
 Conversation and Restoration 
 Plastic and Pollution 

 

What you can do? 

 Facilitate/host environmental education teach-in engaging local officials to discuss and 
measure any of the above focus points in your area.    

 Evaluate the environmental policies in your region in comparison with international standards 
and procedures. 

 Advocate for environmental policies and laws eliminating pollution and plastic use, increasing air 
quality through regulating the use of energy resources, evaluating the risk of dramatic climate 
change, protecting species and monitoring food supply sustainability.   

 Lead a citizen science project in your region. Collect, share and contribute information building 
the largest open data resource in the world.    

 Organize a voluntary clean-up campaign in your area. 
 Encourage schools in your area to organize a recycling campaign: picking up plastic bottles and 

cans. 
 Host exhibits or art installations about local environmental issues and the impact of climate 

change. 
 Start a recycle awareness campaign in your community educating on waste management and 

what you can and can’t recycle. 
 View and screen environmental films on Earth Day. 
 Organize an Earth Day walking or biking paths. 
 Plant trees. 
 Write an Earth Day article and publish it in your public media outlets. 
 Start a pollinator garden by planting native plants around your home.  
 Support the environmental activities taking place in your community with your media outlets. 
  Write, broadcast or present environmental events on the local TV channels.  

Each Ambassador will be recognized in blog and via our regional social media platforms. He or she will 

also receive a certificate of appreciation signed by President of Earth Day Network (Kathleen Rogers) 

and the organizer of the first global Earth Day 1970 (Denis Hayes).  

Register your action   

For any question, contact Rusul Al Shihab, Direct for Earth Day 2020 in the Middle East and North Africa, alshihab@earthday.org  

https://www.earthday.org/our-work/#climate-action
https://www.earthday.org/our-work/#science-and-education
https://www.earthday.org/our-work/#people-and-communities
https://www.earthday.org/our-work/#conservation-and-restoration
https://www.earthday.org/our-work/#plastic-and-pollution
https://www.earthday.org/take-action-now/
mailto:alshihab@earthday.org


 
 

 2020كيف تصبح سفير/ة يوم األرض 

 

 ببساطة ، قم بالتسجيل التطوعي لتعبئة مجتمعك وقيادة نشاط بيئي في منطقتك.

 ( ، ستركز شبكة يوم االرض بشكل أساسي على المشكالت التالية:2020يل ابر 22وفي يوم األرض )

 العمل المناخي• 
 العلوم والتعليم• 
 الناس والمجتمعات• 
  والتجديد  النقاش• 
 البالستيك والتلوث• 
 

 مايمكنك فعله ليوم االرض؟
 
 تسهيل او استضافة ورشات بيئية تعليمية مع  إشراك المسؤولين المحليين لمناقشة أي من نقاط المذكورة أعاله في منطقتك.• 
 تقييم السياسات البيئية في منطقتك بالمقارنة مع المعايير الدولية.• 
على السياسات والقوانين البيئية التي تقضي على التلوث واستخدام البالستيك ، وتزيد من جودة الهواء وذلك من خالل الحث • 

تنظيم استخدام موارد الطاقة ، وتقييم مخاطر التغير المناخي ، وحماية األنواع المعرضة لالنقراض ، ورصد استدامة 
 التجهيزات الغذائية.

كة المواطنين في ابحاثهم العلمية في منطقتك. اجمع المعلومات عن المشاكل البيئية في منطقتك ، قم بقيادة مبادرة مشار• 
  .وساهم في بناء اكبر مصدر للبيانات المفتوحة في العالم

 نظم حمالت تنظيف في منطقتك ، مدرستك او مكان عملك.• 
 الزجاجات والعلب البالستيكية. شجع المدارس في منطقتك على تنظيم حملة إلعادة التدوير: مثل جمع• 
 استضف او شارك في المعارض الفنية المهتمة في القضايا البيئية المحلية وتأثير تغير المناخ.• 
 قم بحملة توعية إلعادة التدوير في مجتمعك وذلك من خالل التثقيف حول إدارة النفايات وما يمكنك وال يمكنك إعادة تدويره.• 
 في يوم األرض في المدارس والجامعات. عرض األفالم البيئية• 
 قم بتنظيم حمالت للمشي أو ركوب الدراجات في يوم األرض.• 
 ازرع اشجار ليوم االرض.• 
 اكتب مقاالا ليوم األرض وانشره في وسائل اإلعالم العامة.• 
 ازرع حديقة للملقحات عن طريق زرع النباتات المناسبة حول منزلك.• 
 البيئية التي تجري في بلدك من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي. ادعم وانشر األنشطة• 
 اكتب عن او انشر النشاطات والبرامج البيئية في القنوات التلفزيونية المحلية.• 
 

جرز( ووسيتم تكريم كل سفير او سفيرة ليوم االرض هذا العام بشهادة تقديرية موقعه من رئيسة شبكة يوم األرض )كاثلين ر

االستاذ )دينيس هايس(. وستعمل شبكة يوم االرض على نشر مساهماتكم البيئية  1970ومنظم يوم األرض العالمي األول لعام 

 في وسائل االعالم الدولية وعبر مواقع ووسائل التواصل االجتماعي اإلقليمية. 

  البيئي سجل نشاطك

  alshihab@earthday.org  الشهاب رسل السيد الحملة منسق على اتصل افريقيا وشمال االوسط الشرق منطقة في  2020االرض يوم حملة عن استفسار او سؤال اي لديك كان اذا
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