
شاركنا االستدامة
خطوات بسيطة للحفاظ على البيئة في دبي

اليوم العالمي 
لتنظيف الشواطئ 

18
سبتمبر

تتمتع دبي بمنظومة بحرية متنوعة 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتها وسمعتها 

وثقافتها كما تحدد مستقبلها، ولذلك 
يتوجب علينا جميعًا الحفاظ على 

شواطئها نظيفة ومستدامة.

انضموا إلى حملة "نظفوا اإلمارات" 
التي أطلقتها مجموعة عمل 

اإلمارات للبيئة  والهادفة إلى إزالة 
األوساخ من شواطئ الدولة 

ومياهها والحفاظ عليها. 

03
يوليو

اليوم العالمي للحيوان  04
أكتوبر

إن الحفاظ على الحيوانات غريزة لدينا 
وال بد من العمل على توجيهها بالشكل 
الصحيح، ويهدف هذا اليوم إلى تحسين 

رعاية الحيوان في العالم وكذلك تغيير 
المفاهيم الخاطئة عند الناس.

يمكنكم  خوض تجربة فريدة في 
الحياة البرية التي تتميز بها دبي وذلك 

من خالل زيارة المواطن األصلية 
لحيوانات المها والغزالن والجمال في 

كًال من محمية المرموم الصحراوية، 
ومحمية دبي الصحراوية، كما تعد 

دبي موطنًا لنحو170  نوعًا من الطيور 
التي يمكن رؤيتها في بحيرات القدرة. 

11اليوم العالمي للجبال
ديسمبر

هل تعلمون؟ 
بأن الجبال هي الموطن لحوالي 15% من 

سكان العالم، كما توجد نصف أهم مناطق 
التنوع البيولوجي في العالم في الجبال، 
ويسلط هذا اليوم الضوء على أهمية هذا 

المصدر الطبيعي.

وتتميز حتا بجبال الحجر الساحرة، 
والمناسبة لمختلف األنشطة الرياضية 

بما في ذلك تسلق الجبال وقيادة 
الدراجات الهوائية الجبلية وركوب الخيل 

وغيرها الكثير. 

20
مايو

22 يوم األرض
إبريل

ال يوجد أفضل وسيلة 
لالحتفال بهذا اليوم سوى 

المشاركة في مبادرة 
“شاركنا االستدامة".

التزم بحياة أكثر استدامة! 

30
إبريل

تهدف هذه المناسبة إلى زراعة المزيد 
من األشجار بما يحقق التوازن البيئي 
ويخفض نسب االنبعاثات الكربونية. 

كن إيجابيًا وشارك في الحملة 
الوطنية "أعطي غاف" من 

جومبوك بهدف الحفاظ على إحدى 
أهم االشجار التراثية المحلية. 

اليوم العالمي للنحل يوم الشجرة

هل تعلم؟  
أن النحل هو مسؤول عن انتاج ثلث 

منتوجات الطعام العالمي.

نحتفل بهذا اليوم للتوعية بالدور 
األساسي الذي يؤديه النحل في 

حديقة النحل في حّتا. 

اليوم العالمي
للدراجات الهوائية 

03
يونيو

يشجعنا هذا اليوم على مواصلة 
النشاط والحفاظ على صحتنا من 

خالل ممارسة رياضة ركوب 
الدراجات الهوائية، إلى جانب 

كونها بديًال مستدامًا للمركبات.  

استخدموا دراجاتكم أو 
استأجروها وتجولوا في أنحاء 

دبي، أو ضمن المسارات 
المخصصة والمتوفرة في 

مسار القدرة للدراجات 
وحديقة نّد الشبا ومضمار حتا 

للدراجات الهوائية الجبلية. 

اليوم العالمي 
للحد من استخدام األكياس 

البالستيكية 

كونوا جزءًا من التغيير وتوقفوا عن 
استخدام األكياس البالستيكية، فهي 

مصدر تلوث رئيسي يعاني منه عالمنا.

بادروا باستبدال جميع المواد 
البالستيكية االستهالكية كاألكواب 

والمعالق واألكياس وحافظات 
الطعام، بتلك المستدامة والتي 

تقوم مجموعة من الشركات 
الوطنية بإنتاجها كمتجر ذا جرين 

ايكوستور، وشركة ذا غرين َكمل. 
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